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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  

 

 

Beste ouders/verzorgers 

 

Zoals u al heeft kunnen lezen, zijn wij doende een 

project voor te bereiden, met als thema Afrika, 

Malawi. 

Stichting Pro Mundo heeft daar al jaren een 

agrarisch vrouwenproject lopen, dat inmiddels 

nagenoeg zelfvoorzienend is en de gehele 

dorpsgemeenschap van inkomsten voorziet. 

Inmiddels is een werkgroep actief die op allerlei 

fronten dit project van impulsen zal voorzien, 

waardoor het een leerzame ervaring zal zijn voor 

de kinderen. En hopelijk datgene oplevert om de 

benodigde zonnepanelen, om het water 

mechanisch te kunnen putten, te kunnen 

bekostigen.  

 

 

 

 

 

 

De collega’s zijn volop in de weer om de rapporten klaar te maken. U krijgt daarmee een 

helder inzicht op het welzijn en de prestaties van uw kind. Hierover kunt u tijdens de 

ouderavonden van 15 en 16 februari spreken. Zoals u inmiddels gewend bent, wordt u 

binnenkort weer uitgenodigd om u via DigiDuif digitaal in te schijven voor deze avonden. 

 

Deze week gaan de definitieve schooladviezen van onze 8e-jaars mee naar huis. De 

betrokken collega’s hebben zich gebogen over de mogelijkheden van hun leerlingen. 

Onze jarenlange ervaring met de kinderen maakt het ons mogelijk een goed advies te 

geven. Binnenkort worden deze besproken met de ouders en hun kinderen. Het is in dit 

kader wellicht goed te melden dat de kans van slagen op het Voortgezet Onderwijs meer 

ligt in wat minder grijpbare factoren als doorzettingsvermogen, inzet en motivatie, dan 

op intelligentie en kennis. Vandaar dat wij die dan 

ook zwaar mee laten wegen in ons advies. Al jaren 

krijgen wij van het VO in feedbackgesprekken 

terug, dat onze adviezen solide zijn. De meeste 

kinderen halen hun diploma op de school waar zij 

begonnen zijn, of hoger. Soms speelt de pubertijd 

zo hoog op dat dat niet zo is. En natuurlijk zitten 

weer ook wel eens naast. 

Maar minstens zo belangrijk is het te beseffen dat 

ons gefundeerde advies slechts een startpunt is 

voor verdere ontwikkeling, geen eindoordeel, meer 

een tussenstand. Heb vertrouwen in het 

groeipotentieel van het kind, dat geef ruimte. 
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Vanaf vrijdag 22/01 zullen wij enkele dagen, tot donderdag 28/01 in de week 

daarna, ‘off-line’ zijn. Wij veranderen namelijk van digitale  

school- / leeromgeving. Dit wordt een hele operatie en gaat tijd kosten. Daarna 

hopen wij weer gewoon te kunnen opereren via het internet. Het kan dus zijn 

dat wij in die periode wat later op uw email zullen reageren. Natuurlijk zullen 

wij zoveel mogelijk vanuit huis werken, maar je weet maar nooit. 

De invloed van drinkbekers op de spraakontwikkeling (Herhaald bericht) 

Wilt u als ouder(s) de kinderen drinken meegeven in een pakje met rietje of in een 

drinkbeker zonder tuitje, zodat de kinderen een goede, ‘volwassen’ slikbeweging 

kunnen ontwikkelen. 

Het leren drinken uit een gewone beker is van belang voor een goede ontwikkeling van 

de mondmotoriek en de spraak. Bij de zuig tuit, zoals bijvoorbeeld bij de Mepalbekers, 

blijft de tong eerder slap en laag voorin de mond liggen, waardoor de kans op slissen 
toeneemt.  

Vooral wanneer de kinderen de tuit zijwaarts in de mond steken en zo drinken, kan er 

zich een afwijkende beweging van de onderkaak en de tong bij het slikken en spreken 

ontwikkelen. Het zit namelijk zo: 

Bij het drinken uit een gewone (bij voorkeur wijde) beker - waarbij de lippen getuit 

worden, het hoofd rechtop blijft en alleen de beker kantelt - gaat de tong bij het slikken 

naar achteren en een stukje omhoog. Zo wordt een goede lip- en tongspierspanning 

geoefend. Dit heeft een positieve invloed op de spraakontwikkeling en werkt preventief 
op het ontstaan van slissen, mits uw kind daarnaast nergens anders op zuigt.  

Dus, beste ouders, geeft u uw kind een (wijde) drinkbeker mee zonder zuigtuitje of een 
pakje met rietje. 

Deze lessen hebben we net geleerd van de logopediste, Paulien Meijsen van het 

samenwerkingsverband LogoS, die afgelopen weken op school is geweest om o.a. de 

spraak, taal en het mondgedrag bij kinderen te screenen. Het is fijn als u dit ook weet en 

zodoende ook mee kan werken aan gezond mondgedrag en aan een goede 
spraakontwikkeling. Hebt u vragen stel ze gerust. 

Uit de wijk 

Kom gezellig ontbijten! 

Als je nou een niet iedere dag een boterham met chocopasta kunt eten. Is dat erg? Als je 

een keer geen cadeautjes krijgt met je verjaardag. Ben je dan verdrietig? Ook in 

Amersfoort zijn er veel kinderen die het minder hebben dan de meeste kinderen op je 

school. Er zijn honderden gezinnen die afhankelijk zijn van de voedselbank. Hoe dat kan 

en wat de voedselbank voor hen betekent, dat vertelt Cieka Galenkamp van 

VoedselFocus tijdens het ZondagsOntbijt in de nieuwe parochiezaal van de St. 

Josephkerk. Kom je ook gezellig ontbijten? Voor de kinderen is er een knutseltafel, 

misschien vind je het wel leuk om een mooie tekening te maken voor een kindje dat het 

minder heeft! Het ZondagsOntbijt begint op 17 januari om 10.00 uur en duurt tot 11.15 

uur. Kom je ook? 
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Zing je weer mee? 

Op zondag 31 januari is er een familieviering in de St. Josephkerk, en dan worden ook de 

20 kinderen uit groep 4 die hun Eerste Heilige Communie gaan doen voorgesteld. En net 

als met Kerstmis is er ook weer een kinderkoor! Vind je het leuk om te zingen, kom dan 

meedoen op die zondag. Je kunt twee keer komen oefenen: op dinsdag 19 januari en 

dinsdag 26 januari om 18.00 uur in de St. Josephkerk. Het oefenen duurt tot 19.00 uur. 

De limonade staat klaar. 

 

Zwemles onder BSO-tijd 

Als bijlage bij deze DigiDuif vindt u een brief betreffende de mogelijkheid van zwemles 

onder BSO-tijd, door SKA. 

 

Namens de collega’s van de St. Josephschool, 

Met vriendelijke groet, Gert de Wit (directeur) 

 


