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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  

 

Op 16/03 hebben wij een studiedag. Die dag is de school gesloten. Ik wil u 
vragen voor die dag uw kind(eren) thuis op te vangen.     Dank u wel! 

Op 21/04 hebben wij onze Koningsspelen. Dat is de vrijdag voor de 

meivakantie, die dit schooljaar bij ons een week duurt. Die dag willen wij 

werken met een continurooster, zoals we dat volgend schooljaar alle dagen 

zullen gaan doen. Ik wil u vragen daar rekening mee te houden. Die dag stopt 

de school om 13.00 uur. Dan kan uw kind van school worden opgehaald. Dank 

voor uw medewerking. 

Sandra Goldewijk-Smink 

Zoals al eerder gemeld hebben wij een nieuwe IB-er gevonden in Sandra Goldewijk. 

Voormalig IB-er op De Biezen. Ik meld u dat zij zal starten op 6 maart. Sandra succes en 

veel plezier bij ons op school. 

Gitaren te leen 

Op mijn oproep voor gitaren zijn veel reacties gekomen, waarvoor dank! Mijn collega’s 

kunnen met zijn negenen aan de slag met de cursus gitaar. Een mooie aanwinst voor 
school. Iedereen die er een te leen heeft gegeven, hartelijk dank! 

De Zoemerrr 

Weet u nog, onze fraaie schoolkrant! Doel van de krant, naast medium om te laten zien 

wat kinderen aan creativiteit in huis hebben en deels informatief, is per editie een aantal 

kinderen de kans te geven, bekend te raken met redactiewerk. Bijgaand een uitvraag 

voor nieuwe redactieleden. Wilt u dit onder de aandacht van uw kind(eren) brengen. Zij 

kunnen hun reactie kwijt in de witte brievenbus, van de overblijf, direct links in het 
halletje naast de uitgangsdeur. Hartelijk dank. 

Een mooi voorbeeld van Educatief Partnerschap en Fundament voor Talent. Met 

dank aan een betrokken ouder, Sonja Balfoort.  

 

Oproep: wij zoeken poppen, 

autootjes, treintjes enz. 

De groepen ½ zijn naarstig op zoek 

naar poppen voor de poppenhoeken, 

autootjes en treintjes voor de 

bouwhoeken. We hebben 3 garages 

maar de autootjes missen.  

Wellicht kunt u ons er aan helpen? 

Alvast dank.  
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3D printer project gestart. 

Afgelopen maandag is het 3D printer project gestart. Kinderen uit groep 7A en 8B gaan 

hier de komende weken mee aan de slag ‘onder (bege)leiding’ van ouders, de broer van 

juf Sanne en de juffen Mara en Amrah en een beetje meester Leo. Misschien kijken er 

soms ook wat kinderen uit een lagere groep een keer mee. 

Geheel in de lijn van 21st Century Skills gaan de kinderen zelf een 3D printer in elkaar 

zetten. Een behoorlijk technische klus maar als alles goed gaat, dan hebben we over een 

tijdje een echt werkende 3D printer in school staan. Er is een vaste groep die de 

materialen beheert en een vaste groep die het geheel op video vastlegt om het in een 

VLOG te verwerken. Voor de rest zullen steeds wisselende groepjes kinderen aan de 

printer werken, denk aan het opbouwen van de verschillende onderdelen. Ook is er een 

groep kinderen die op de computer items zal ontwerpen om 3D uit te printen. Wij  

denken / vinden dat kinderen zo heel mooi hun ‘skills’ kunnen laten zien, dus ook hun 

(technische) talenten. Fundament voor talent. 

De 3D printer is door onze stichting KPOA ter beschikking gesteld en samen met nog een 

andere school zijn wij de gelukkigen die ermee aan de slag mogen. 

Wordt vervolgd…. 

 

 
 
Het begin is er….het resultaat na het eerste werkmoment al. Wat  

zouden we zo meteen allemaal 3D uit kunnen printen? Een juf? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fijn dat er ook ouders zijn om te begeleiden. De printer krijg steeds meer vorm….. 

maar het is een behoorlijk technische klus waar een aardig beroep gedaan wordt op   

vaardigheden van de kinderen. 
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Dam clinic             
Wij hebben vrijdag 20 januari een damclinic gehad in de klas. Cees Strooper heeft de clinic gegeven. Hij 
vertelde wat de regels waren en gaf ons advies. Groep 6a speelde tegen de kinderen uit groep 7a.  We 
hebben er veel van geleerd, We hopen dat jullie dammen leuk gaan vinden.  

Groetjes Lois Flight & Britt Onstee uit 6a. 
 

Nederland Schoon 

https://www.nederlandschoon.nl/wat-jij-kan-doen 

Nederland schoon is een landelijke actiedag op 25 maart, waarbij elke burger kan 

meedoen om de eigen omgeving een extra opknapbeurt, schoonmaakbeurt of andere 

positieve aandacht te geven.  

Ook is het de bedoeling dat we weer bewuster worden van onze omgeving en hoe fijn het 

is dat die leefbaar en schoon is. De BSO van de SKA besteedt hier aandacht aan in de 

week voor deze 25 maart. Zij gaan na schooltijd een schoonmaakactie doen vanuit de 

bso. 

Wij trekken graag samen op met de BSO, maar die week zitten we midden in ons 

schoolproject. Wellicht voor u als ouder een initiatief dat past binnen uw kijk op 

duurzaamheid en gebruik de leefomgeving. Het duurt nog even, maar regeren is 

vooruitzien, nietwaar? 

Wilgen knotten 

Op zaterdag 4 februari gaan enkele ouders de wilgen op het voorplein knotten. Die waren 

eigenlijk al te ver doorgeschoten. Daarna zullen het over de jaren heen fraaie knotwilgen 
worden. Minder blad en meer zonlicht. Dank mijne heren! 

Digitale planning oudergesprekken (rapporten)  

Zoals in de vorige Nieuwsbrief vermeld stond; de digitale inschrijving is vanaf vanmorgen 

opengezet. U hebt hierover een apart bericht ontvangen via DigiDuif. Wij merken dat het 

digitaal inschrijven door ouders snel verloopt. Het inschrijven kunt u doen door in te 

loggen op uw PC in uw DigiDuif account of in de DigiDuif app via het bericht dat u 

hieromtrent hebt ontvangen.  

 

Uit de wijk 

 
Feest 

De kinderen uit groep 4 die dit jaar het grote feest van de Eerste 

Communie gaan vieren, staan zondag in de schijnwerpers. Ze worden om 

11.00 uur voorgesteld in de St. Josephkerk. En de kinderen uit groep 8 die 

afgelopen week het Vormsel hebben gekregen, worden in het zonnetje 

gezet. Wil je weten wat dit allemaal voor een mooie feesten zijn, en wil je 

weten welke kinderen dit jaar extra feest hebben, kom dan meevieren! 
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Open Zondag 

Volgende week zondag 5 februari is er om 11.00 uur een brunch in de parochiezaal van 

de St. Josephkerk. Marion Gieben van het milieuklooster Stoutenburg komt dan vertellen 

over duurzaamheid, tuinieren en genieten van de natuur. Voor kinderen is er een eigen 

tafel met seizoenspellen, zaadjes en pompoenen. Een gezellige ontmoeting voor jong en 

oud! Deelname is gratis. 

 

Met vriendelijke groet, namens mijn collega’s, 

Gert de Wit (directeur) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


