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� � Hebt u vragen of opmerkingen n.a.v. deze Nieuwsbrief, mailt u dan a.u.b. rechtstreeks naar de directie: 

kbs.st.joseph@kpoa.nl  

 

 

De school is vrijdagmiddag 18/12 gesloten. Dan begint de kerstvakantie. 

 
Beste ouders/verzorgers 
 
We gaan de laatste week van het jaar in. Traditioneel een gezellige en drukke week. Ook 

een week om het in de groepen niet al te bont te maken. Rust en beleving zijn dan 

belangrijk.  

Op naar het Kerstfeest, dat wij op donderdag a.s. gaan vieren in de kerk. Altijd weer een 

hoogtepunt in het jaar. Iets om samen te doen, te beleven en over na te praten. Een 

lichtpunt in deze donkere periode. 

 

Van de week is er een controle geweest op de schoonmaak van de school. Die is positief 

uitgevallen. De schoonmaak voldoet aan de normen die er aangesteld worden. Dat is fijn. 

Het is namelijk een ingewikkeld karwei om een school, van het beschikbare budget, met 

zoveel sanitair, meubilair en ruimtes goed schoon te houden. Mooi te weten dat dat toch 

lukt. Bedankt schoonmaker. 

 

De Jumbo actie is teneinde. Tot de 15e kunnen er nog codes worden ingevoerd. Mocht u 

thuis nog bonnen hebben, wilt u dat dan nog voor ons doen, of ze uiterlijk maandag nog 

inleveren in de box bij de hoofdingang. We hebben veel bonnen. Ben benieuwd of het 

voldoende is voor de materialen die wij aangevraagd hebben. U hoort het. En natuurlijk 

BEDANKT! 

 

Ik wens u allen met uw kind(eren) een gezellig weekend! 

 

Nieuw collega’s tot de zomer 
Tot de kerst zijn de vrijdagochtenden in de kleuterbouw verzorgd door onze eigen 

mensen. Weet u nog? Vrijdag naar school voor de kleuters is nodig om in schooljaar 

17/18 over te kunnen gaan naar het “vijf gelijke dagen model”. Vanaf 8 januari zullen er 

in de onderbouw van de school drie nieuwe gezichten zijn. Zij komen op vrijdagmorgen 

de groepen 1/2A, 1/2C en 1/2D doen. In 1/2B verandert vooralsnog niets. Hun namen 

zijn: 

1/2A, Sandra Fleurke 

1/2C, Marianne Klaren-Bos 

1/2D, Melanie Plag, zij heeft reeds enkele weken voor de groep gestaan i.v.m. de ziekte 

van Natasja Boeschoten 

Ik wens hen allen een goede tijd op de St. Josephschool. 

 

 

Studiedag 
Op woensdag 13/01 zijn de kinderen van groep 4/8 vrij. Die dag is er een studiedag. De 

groepen 1/3 zijn die dag wel op school. De groep 3 van de ¾ combinatie zal die dag 

gewoon les hebben. Wilt u voor uw kind zelf voor opvang zorgen? Dankuwel! 
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Uit de wijk 

Kom naar de Sterrennacht! Een musical voor jong én oud. 
Al heel lang wachten de sterren in de hemel met spanning op het grote moment dat het 

kindje Jezus geboren wordt. En dan, plotseling, moeten ze zelf aan de slag, want 

sommige sterren blijken een hoofdrol te spelen in dat wat ze daar beneden zien 

gebeuren!  

In de grote musical ‘Sterrennacht in Bethlehem’ brengen 75 kinderen en jongeren uit 

heel Nederland het mooie kerstverhaal tot leven. Een stralende voorstelling voor jong en 

oud!  

Deze grote musical is zaterdag 19 december om 19.00 uur te zien in de St. Josephkerk 

aan de Van Tuyllstraat 27 in Hooglanderveen. De toegangsprijs is slechts 4 euro. Zeker 

zijn van een zitplaats? Reserveer kaarten via musicalsterrennacht@gmail.com. 

 

Voor alle kinderen die van zingen houden is er 's middags om 15.00 uur al een gave 

musicalworkshop. Je krijgt dan een rol in het voorprogramma bij de avondvoorstelling! 

Deelname aan de workshop is gratis. Aanmelden via e-

mail: musicalsterrennacht@gmail.com.  

 

Lichtjes op het plein 
Komende zaterdag 12 december worden de kerstlichtjes op het plein voor de St. 

Josephkerk aangestoken en wordt het speciale kersthuisje geopend. Om 17.00 uur start 

het programma, met een lichtjesdienst, broodjes bakken boven het vuur, kinderspelen 

en chocolademelk en erwtensoep. En dan samen aftellen naar het grote moment! Kom je 

ook? 

 

Namens de collega’s van de St. Josephschool, 

Met vriendelijke groet, Gert de Wit (directeur) 

 


