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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 

 

Het blijft een feest om de kinderen actief te zien in hun gekozen activiteiten rond het 

project. Hun betrokkenheid spat er af. Dat zal zeker goed beklijven in hun herinnering. 

En andere vorm van leren, juist voor de kinderen voor wie het schoolse leren wellicht niet 

zo aantrekkelijk is. Ervaringsleren is een van de optimaler vormen van leren. Dat gebeurt 

dus nu volop. 

 

Vorige week kondigde ik u aan dat wij ouderhulp zochten. Bij deze nieuwsbrief 

(bijlage 2) vindt u een schrijven waarin wij weergeven op welk terrein wij aan 

hulp behoefte hebben en wat wij van plan zijn te gaan doen. Ik hoop dat u zich 

in wilt schrijven. Zonder ouderhulp wordt het lastig, zo niet onmogelijk, te doen 

wat wij van plan zijn. 

Wij hebben behoefte aan zo’n 70 ouders. U kunt zich aanmelden bij de 

leerkracht van uw kind. Alvast bedankt! 

 

Er zijn inmiddels al kleine initiatieven door (groepjes) kinderen die ook al opbrengsten 

hebben. De website van onze bovenbouwers leverde al €125,= op, van gulle gevers, 

waarvoor dank! Bedankt jongelui, voor jullie enthousiasme en betrokkenheid. 

 

Er moet mij iets anders van het hart. Wij krijgen geregeld klachten van ouders over 

nogal snel wegrijdende auto’s in de morgen. Met name kinderen die over de brug 

tegenover het parkeerplein komen, moeten nog wel eens snel wegduiken. Oversteken is 

daar soms letterlijk gevaarlijk. 

Ik wil u vragen om rustig en voorzichtig van de parkeerplaats weg te rijden. Je  moet er 

toch niet aan denken……… 

Het werk wacht wel even, en wat zal het schelen?, twee minuten… 

Alvast bedankt!      Goed weekend gewenst! 

Naschoolse Techniekcursus: 

inschrijven voor de naschoolse techniekcursus kan tot 14 maart. 

De kosten zijn ongeveer € 65,= voor 6 lessen. Ze zijn op de donderdagmiddag 

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 

Zie voor informatie en mogelijkheid tot inschrijven op deze site: www.madscience.org 

Open dag op 11 maart 

Hebt u in uw omgeving een jong gezin, wellicht kunt u hen dan tippen op een van de 

open dagen in Amersfoort. Op onze school van 09.00 – 11.30 uur. Hier kunt u terecht 

met al uw vragen. U wordt rondgeleid door een van onze bovenbouwkinderen. Die 

allemaal hun eigen verhaal vertellen.  
 

Op Witte Donderdag, 24 maart, werkt de school met een continurooster i.v.m. de 

actiedag voor het project “Water voor Nasru”, in Malawi.  
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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! 

Uit de wijk 

Kinderstralen / Lunchen op school 

 

Wat gebeurt er bij de tussenschoolse opvang? 

Als ouder hebt u meestal wat minder zicht op wat uw kind doet of meemaakt bij de 

tussenschoolse opvang (tso). Anders dan bij de school zelf of de bso, waar u uw kind aan 

het eind van de dag ophaalt, hebt u bij de tso minder gelegenheid om mee te kijken en 

een gevoel te krijgen bij de zorg voor uw kind. Natuurlijk ziet u wel eens foto’s hangen, 

staat er een bericht in de nieuwsbrief van school of ontvangt u een nieuwsbrief van 

Kinderstralen. Maar al met al is dat best summier. 

 

Om u beter en met meer regelmaat te informeren, plaatsen we steeds meer informatie 

over de overblijf op uw school achter de Ouder login op mijn.kinderstralen.nl. In deze 

community vindt u - naast uw opvanggegevens en het factuuroverzicht - de activiteiten 

tijdens de overblijf, (nieuws)berichten en ook steeds meer foto’s. Het is dus zeker de 

moeite waard om geregeld in te loggen en eens te kijken wat uw zoon of dochter tijdens 

de overblijf beleeft. Van tijd tot ontvangt u ook een e-mail om u te herinneren aan de 

informatie op mijn.kinderstralen.nl. 

 

Enquêtes  

In de maanden februari en maart houden we weer een jaarlijkse steekproef onder de 

overblijfkinderen om in kaart te brengen hoe zij het overblijven ervaren en wat we beter 

zouden kunnen doen. Dat doen we tijdens de overblijf. Wie wil, kan meedoen. 

 

Daarnaast ontvangt u als ouder per e-mail een enquêteformulier over onze 

dienstverlening. We waarderen het zeer, als u de moeite wilt nemen om de enquête in te 

vullen. Het kost u maximaal 3 minuten. Met uw reacties kunnen wij de overblijf blijven 

verbeteren. 

 

Op naar Pasen! 

 

Tot aan Palmzondag 20 maart is er nog twee keer een Kinderwoorddienst in de St. 

Josephkerk. Daarin hoor je meer over de tijd naar het grote Paasfeest: wat deed Jezus in 

de woestijn en waarom sparen wij voor de mensen in Oeganda? Kom zondag om 11.00 

uur naar de St. Josephkerk aan de van Tuyllstraat in Hooglanderveen. Welkom!  

 

Namens de collega’s van de St. Josephschool, 

Met vriendelijke groet, Gert de Wit (directeur) 

 


