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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 

 

Een nieuw initiatief is geboren. O.l.v. Sonja Schaaf werkt een aantal kinderen, als redactie, 
aan deze nieuwe loot aan onze stam, een schoolkrant. Sonja bedankt voor dit mooie 
initiatief! Wij wensen de redactie veel plezier, en veel mooie en interessante artikelen. 
 

Dezoemerrr@gmail.com 
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Een ander initiatief is het komende project Water voor Nsaru (Malawi), reeds eerder 

aangekondigd. We zijn volop bezig het project en de actiedag van impulsen te voorzien. 

Een van de dingen die ik u nu al wil vragen is of u de 24e bereid bent uw tijd beschikbaar 

te stellen als oversteekouder of als hulpouder bij een spel of de begeleiding van een 

loopgroep. T.z.t. zullen wij daar een concrete uitvraag voor doen, maar wellicht handig 

daar nu al rekening mee te houden, want wij kunnen best de nodige handen gebruiken. 

Alvast met dank! 

 

Ik wens u een goed weekend. 

 

Ouders met een onderwijsbevoegdheid 

Mijn oproep van deze week heeft drie reacties opgeleverd van ouders die in geval van 

nood wel willen inspringen, als dat in hun schema past. Dat is heel fijn. Daarmee hebben 

wij nagenoeg de gehele week een stand-in, als er geen invallers meer zijn. Hopelijk 

hoeven we er geen gebruik van te maken. Maar met heel veel dank!! 

Wetenschap en techniek - de mad science show 

Op 17 februari geeft 'mad science' een show voor de kinderen van groep 3 t/m 8 t.a.v. 
techniek. Dit is het derde jaar op rij dat we dit doen, de kinderen vinden het geweldig. 

Na deze show kunnen de kinderen van deze groepen zich inschrijven voor een 

naschoolse techniekcursus. Deze is niet gratis en kost ongeveer € 65,=. De kosten zijn 

voor rekening van u als ouders. Helaas is er geen budget om dit als school te financieren. 

U kunt uw kind opgeven via de site www.madscience.nl  

Mocht het nu nog niet op de site staan, na de 17e februari staat het er sowieso op. 

We zien weer uit naar een spetterende show en een interessant naschools aanbod. 

de dagen die gepland zijn voor dit aanbod zijn de donderdagen en starten om 15:30 uur 

tot 16.30 uur. 

Dag 1: 31-3-2016   

Dag 2: 7-4-2016  

Dag 3: 14-4-2016  

Dag 4: 21-4-2016  
Dag 5: 28-4-2016  

Dag 6: 12-5-2016 

sluiting van inschrijving is: 14-3-2016  

 

Op tijd beginnen om 8.30 uur en 13.15 uur 

Wilt u, s.v.p., indien u een kind in de onderbouw heeft en ze nog in de klas brengt, 

zorgen dat uw kind ook voor half 9 op zijn of haar stoel zit, zodat de leerkrachten op tijd 

kunnen beginnen. Mededelingen kunnen in het notitieboekje worden geschreven dat op 

de kapstok ligt.  

Groep 2 kinderen nemen afscheid buiten de klas, groep 1 kinderen, indien dit nog nodig 

is, kunnen naar hun plaats worden gebracht. Ook voor hen geldt, het liefst bij de kapstok 

afscheid nemen, dit heeft te maken met het feit dat de groepen vol zijn en er dus aardig 

wat drukte is op de benedenverdieping.  

Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip. 

En natuurlijk geldt het op tijd beginnen voor alle leerkrachten en kinderen, ook voor de 

kinderen die zelfstandig naar school komen 

http://www.madscience.nl/
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Op Witte Donderdag, 24 maart, werkt de school met een continurooster i.v.m. de 

actiedag voor het project “Water voor Nasru”, in Malawi. Die dag zijn alle kinderen van 

08.30 uur tot 14.00 uur op school. Dan begint het Paasweekend! Wilt u zo goed zijn daar 

rekening mee te houden. Met dank! 

Over van SKOOL naar Heutink MOO (Mijn Omgeving Online) 

De afgelopen week zijn we overgestapt naar een nieuwe netwerkbeheerder, zoals u 

eerder al hebt kunnen lezen. Dat was een hele operatie. 

Wij zitten nu bij Heutink en werken o.a in Mijn Omgeving Online. Voor de kinderen gaat 

het ook mogelijk worden om online in te loggen op de thuis PC om bij bestanden (maar 

niet schoolsoftware) te kunnen. Dit zal vooralsnog vooral voor de hogere groepen gelden. 

De school heeft ook een aantal tablets aangeschaft, waarmee we al snel aan het werk 

willen in een ‘pilotgroep’. Zo kijken we hoe we die op een goede manier in kunnen gaan 
zetten binnen ons onderwijs. Wordt vervolgd….. 

Uit de wijk 

Maak kennis met de Communicantjes 

De 20 kinderen uit groep 4 die in april het grote feest van de Eerste Communie gaan 

vieren, worden zondag voorgesteld! Kom kennismaken met je schoolgenootjes en zie hoe 

ze een-voor-een door een levensgroot hart stappen. Kom je ook bij deze feestelijke 

viering met pastor Josephine, zondag om 11.00 uur in de St. Josephkerk? Zing fijn mee 

met het kinderkoor en luister naar de verhalen over Jezus en over andere kinderen 

helpen... En daarna is er limonade, koffie en thee. 

 
Zing je weer mee? 

Op zondag 31 januari worden de 20 kinderen uit groep 4 die hun Eerste Heilige 

Communie gaan doen voorgesteld. Net als met Kerstmis is er tijdens deze familieviering 

ook weer een kinderkoor! Vind je het leuk om te zingen, kom dan meedoen. Alle 

kinderen van 7 tot en met 12 jaar kunnen op dinsdag 26 januari om 18.00 uur oefenen 

in de St. Josephkerk. Het oefenen duurt tot 19.00 uur. De limonade staat klaar. En neem 

je vrienden en vriendinnen mee, want samen zingen is leuk! 

 

Namens de collega’s van de St. Josephschool, 

Met vriendelijke groet, Gert de Wit (directeur) 

 


