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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 uur U nadert. De sponsordag voor Nsaru in Malawi op 24 maart. Het leeft zo dat 

kinderen met allerlei persoonlijke initiatieven al bijna € 400,= euro hebben opgehaald. 

Zo wordt bijv. het aloude “Heitje voor een Karweitje” door onze kinderen weer nieuw 

leven ingeblazen. Grandioos. Jongelui, ontzettend bedankt!! Ik word er verlegen van. 

 

Morgen krijgen alle kinderen op papier een sponsorkaart mee, waarop zij voorafgaand 

aan de actie dag sponsors kunnen zoeken voor de door hen te leveren prestatie. Het is 

aan u hoe u uw kind toestaat sponsors te werven. Familie, maar ook mensen uit de 

straat bijv.? U bepaalt dat natuurlijk. Kijk wat uw kind aan kan, want het kan ook best 

spannend zijn. 

De bedoeling is dat zij deze sponsorkaart na de actiedag weer inleveren, samen met 

het verzamelde bedrag. Het aantal punten dat een kind behaalt, houden wij op de dag bij 

op een stempelkaart. Deze krijgen ze na de actiedag mee naar huis. 

 

Het leek de scholen een leuk idee de Koning uit te nodigen deze dag te openen. Gezien 

zijn affiniteit met watermanagement, een logische keus leek ons. Helaas moet hij verstek 

laten gaan. Als 2e bijlage bij de DigiDuif vindt u een scan van de antwoordbrief. Ook de 

burgemeester kan die dag geen acte de presence geven. 

Woensdag 16 maart a.s. is er op de school een “waterloze” dag  

Om te ervaren hoe afhankelijk we zijn van water en het gemak dat we ervan hebben, 

hebben kinderen uit de bovenbouw voorgesteld dat we een waterloze dag zouden 
moeten hebben. Dat hebben we met hen samen besloten.  

Deze dag blijven de kranen dicht. Er staat wel druk op, want anders zouden de 

brandslangen het niet doen. Deze dag nemen de kinderen zelf drinken mee, het liefst 

gewoon water, zodat zij wat kunnen drinken. Het mooist zou zijn als ze een ochtend niet 

zouden drinken, wat prima kan. Bepaal i.v.m. 

evt. de gezondheid van uw kind, wat mogelijk is. 

Spreek hierover a.u.b. met de leerkracht. 

Om naar de wc te mogen, moet een kind eerst 

een opdracht uit voeren (water halen), dan krijgt 

het een kaartje dat toegang verschaft tot het 

toilet. Wij laten de kinderen van groep 1 hier 

buiten beschouwing. Die mogen wanneer ze 

willen. Natuurlijk behoudt een leerkracht altijd 

het recht af te wijken van deze afspraak als dat 

voor een kind nodig is. Wij zullen dit met de 

kinderen ook goed voor bereiden. Verder laten 

we het vaag, omdat het o.i. leuker is als de 

kinderen zelf vertellen wat ze hebben beleefd. En 

natuurlijk zullen we als leerkrachten deze 

morgen ook watervrij doormaken. 
Ervaringsleren! 
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Vorige week vroegen wij om assistentie bij 

diverse activiteiten op de actiedag. Wellicht 

hebt u zich al ingeschreven. 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! 

 

Fijn weekend allen. 

 
 

 

 

 

 

Live foto uit Nsaru 
Mede dankzij onze hulp, hebben zij daar zo meteen 
water in het dorp. 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

De St. Josephschool verleent medewerking aan een onderzoek van de 

Universiteit van Amsterdam (UvA) naar prosociaal gedrag. Ongeveer een 

week geleden hebben we u benaderd met de vraag of uw kind uit groep 1 t/m 5 mee 

mag doen met ons onderzoek. Bijgevoegd nogmaals de brief met informatie over 

het onderzoek. 

De toestemmingen stromen langzaam binnen, maar we zouden uiteraard 

graag nog veel meer kinderen mee willen laten doen. Vandaar bij dezen een 

herinnering met de vraag of u, indien u toestemming wil verlenen, het 

volgende zou willen mailen naar hoofdonderzoeker Dr. Eddie Brummelman 

(e.brummelman@uva.nl) met daarin vermeld: 

Ik ben [uw naam], ouder/verzorger van [naam van uw kind] van 

[naam school]. Ik heb de Informatiebrief onderzoek UvA gelezen en 

begrepen, en ik geef toestemming voor het onderzoek. 

Alleen kinderen met schriftelijke toestemming van ouders/verzorgers 

kunnen deelnemen aan het onderzoek. 

Alle gegevens worden anoniem en vertrouwelijk verwerkt. De naam van uw 

kind wordt losgekoppeld van de onderzoeksgegevens. Alleen de 

onderzoekers hebben toegang tot de gegevens; de school niet. 

Als u vragen heeft over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Eddie 

Brummelman, e.brummelman@uva.nl, 0655402753, postadres: postbus 

15780, 1001 NG Amsterdam. Voor eventuele klachten over dit onderzoek 

kunt u zich wenden tot het lid van de Commissie Ethiek, Dr. Henny Bos, 

H.M.W.Bos@uva.nl, 0643129060, postadres H.M.W.Bos@uva.nl, 0643129060, 

postadres: postbus 15780, 1001 NG Amsterdam.  

 

 

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! 
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Uit de wijk 

Zing je weer mee? 

Op zondag 20 maart is het Palmpasen. Er is dan een palmpaasoptocht en familieviering 

in de St. Josephkerk met pastor Roderick Vonhögen. En dan is er ook weer een 

kinderkoor! Vind je het leuk om te zingen, kom dan meedoen! Je kunt de liedjes gezellig 

komen oefenen op dinsdag 15 maart aanstaande om 18.00 uur in de St. Josephkerk in 

Hooglanderveen. Het oefenen duurt tot 19.00 uur. De limonade staat klaar! 

Kinderwoorddienst en Palmpasen 

Komende zondag 13 maart is er om 11.00 uur een kinderwoorddienst in de St. 

Josephkerk. Bijna de laatste stap op weg naar Pasen. Hoe kun je het goedmaken met je 

klasgenootjes, met mama, papa, broertjes of zusjes als je een beetje ruzie hebt 

gemaakt? En hoe deed Jezus dat? 

Op zaterdag 19 maart ben je tussen 16.00 en 17.00 uur welkom in de Parochiezaal St. 

Joseph om je eigen palmpaasstok te maken. Een houten kruis versieren en een 

broodhaantje er bovenop. Je mag je eigen stok meenemen, maar er zijn ook stokken te 

leen. Versiermateriaal is aanwezig! Kom je ook? 

Op zondag 20 maart start om 10.30 uur een kleine palmpaasoptocht vanaf het kerkplein 

in Hooglanderveen. Daarna is er een palmpaasviering met pastor Roderick, met 

palmtakjes en een inzameling van houdbare paaslekkernijen voor de Voedselbank. Doe 

je mee? 

 

Namens de collega’s van de St. Josephschool, 

Met vriendelijke groet, Gert de Wit (directeur) 

 


