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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  

 

 

Voorjaarsvakantie 

Volgende week is de school gesloten. Uw kinderen genieten van een weekje rust. Het 

team van de school wenst u veel plezier met uw kind(eren) deze week. Tot ziens op 6 

maart.  

 

Voorjaar? Uhmm….., je zou het niet zeggen als je gisteren naar buiten keek -;)  

 

CARNAVAL  

Vanmorgen is er weer lekker gehost door de kinderen van groep 1 en 2 en alle groepen 

hebben een optreden verzorgd voor Prins Bil 1ste  en zijn kleurrijke gevolg. 

Wat zagen de kinderen er prachtig uitgedost uit. 

Vanmiddag kan iedereen genieten van een mooie carnavalsoptocht door de groepen 3 

t/m 8. Vanwege de deadline van de Nieuwsbrief vandaag kunnen wij u daar nog geen 

foto’s van laten zien maar één ding weten we nu al zeker….het weer is een stuk beter 

dan gisteren. Dus we zullen niet uit onze ‘rockjes’ waaien maar wel rocken 

Bedankt alle ouders en leerkrachten die van Carnaval weer een mooi feest hebben 

gemaakt! 
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Onze schoolkrant ‘de Zoemerrr’ ook online te lezen. 

Vanaf nu zal onze schoolkrant ‘de Zoemerrr’ ook online te lezen zijn. Gaat u daar voor 

naar onze schoolwebsite en klikt u daar op de link of op het plaatje zelf van de 
desbetreffende editie.  

http://www.kbs-st-joseph.nl/schoolkrant-de-zoemerrr 

 

7 Kinderen ontvingen gisteren deze brief. Wat een feest! Na een spannende 

sollicitatieronde met Sonja Schaaf en Gert de Wit werden deze kinderen uitgekozen.  

Na de februarivakantie, op vrijdag 10 maart, start er een nieuwe redactie om onze 

ZomerZoemerrr weer zo mooi en leuk mogelijk te maken. 

 

De redactieleden voor editie 4 zijn; 

- Simon van der Steen (5A) 

- Guus de Winter (6B) 

- Carline Uijlings (6B) 

- Indy Koelewijn (7A) 

- Fleur (7A) 

- Suzette (8A) 

- Gwen (8C) 

 

We gaan er weer een creatieve, leerzame periode van maken. 

Creatieve groeten, 

Sonja Schaaf 

http://www.kbs-st-joseph.nl/schoolkrant-de-zoemerrr
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Social Media poster 2. 

 

 

Wij vragen met name ook de ouder(s) / verzorger(s) van onze kinderen van de groepen  

6 t/m 8 vriendelijk om dit bij uw kind(eren) thuis onder de aandacht te brengen. 

Helaas was de inhoud van de vorige poster de afgelopen week al een heel trieste 

werkelijkheid geworden bij een 14-jarige jongen. Goed dus om daar met de kinderen 

over te (blijven) praten. En met name te kijken naar waar Social Media eigenlijk voor 
bedoeld zijn en waar je ze juist zo mooi voor kunt gebruiken. 
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Open Dag op 10 maart a.s. 

Op 10 maart houden bijna alle scholen in Amersfoort open dag. Er is de gelegenheid voor 

nieuwe ouders de scholen te bezoeken. Zij worden rondgeleid door kinderen van groep 8, 

in tweetallen. Zij vertellen de ouders hoe zij tegen de school aankijken. Hoe mooi is dat. 

De kinderen doen dat zo goed dat de meeste ouders daarna geen vragen meer hebben. 
Mooie samenwerking! Welllicht wordt uw kind er wel voor uitgezocht.  

 

Heeft u in uw omgeving ouders met zeer jonge kinderen, wilt u ze dan tippen op deze 
open dag? Dank u wel!  

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. 

Uit de wijk 

Aan het einde van de vakantie heeft de St. Josephkerk in Hooglanderveen-

Vathorst een Open Zondag. De Barneveldse band Nobuts speelt dan ‘Zeven 

Sloten – kerk, theater, muziek’.  

In Zeven Sloten word je aan de hand van live muziek, teksten en projecties 

meegenomen in het verhaal, waarin twee broers en één vader centraal staan. Zeven 

Sloten gaat over broedertwisten en vooral over hoe onnodig die zijn. En eigenlijk ook 

jouw eigen verhaal. En dat binnen een uur… Het kerk-theater-muziekstuk Zeven 

Sloten begint op 5 maart om 11.00 uur. 

De toegang is gratis! 

 
Met vriendelijke groet, namens mijn collega’s, 

Gert de Wit (directeur) 
 


