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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 

 

Ik heb de tussenstand in deelnamepercentage van de oudertevredenheidspeiling 

ontvangen, Die staat momenteel op 35%. Dat is voor een school als de onze op zich een 

valide percentage. Maar meer ingevulde peilingen maakt de uitslag alleen maar sterker. 

Ik wil u dan ook vragen, mocht u het nog niet gedaan hebben, de peiling alsnog in te 

vullen. Met dank! 

 

Steeds weer komen er kinderen geld brengen dat zij hebben opgehaald met klusjes doen 

en flessen ophalen. Dank daarvoor. U ook, dat u uw kind daar toestemming voor geeft. 

 

We gaan de laatste week in, toewerkend naar wat ik hoop een spetterende actiedag 

wordt. Daar wordt momenteel door veel mensen aan gewerkt, veelal achter de 

schermen. Die wil ik op voorhand bedanken voor hun deelname. Vele handen maken ook 

hier weer licht werk. 

 

Mochten er nog meer sponsorkaarten nodig zijn, dan kan uw kind die op school aan de 

leerkracht vragen. 

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. 

De “waterloze” dag  

Heeft uw kind er over verteld? Ik hoop het. Het was een mooie happening. Helemaal 

bedacht en uitgevoerd door enkele kinderen van de bovenbouw. Met een emmer 

sjouwen, om je toegang tot het toilet te verdienen, was nog niet voor iedereen zo 

makkelijk. Natte broeken het gevolg. Maar een zeer leerzame ervaring merken wij. 

Vanmorgen kwam een jongen uit de middenbouw mij vertellen dat hij het eigenlijk niet 

zo’n goed idee vond, al dat water verspillen. En daar had hij natuurlijk gelijk in, dat heb 

ik hem ook gezegd. Maar ook uitgelegd waarom dit zo moest. Ook een mooie ervaring. 

Een kind dat zo open feedback komt geven. Dit is ook wat wij voorstaan. Een van onze 
kernwaarden is: “Wij zijn open en transparant”. Die komt er wel! 

Overigens, laten wij de flessen waarmee gelopen wordt vullen met slootwater. 

Bij deze DigiDuif voegen wij nog eenmaal als bijlage, alle afspraken voor komende week, 

opdat e.e.a. soepel kan lopen. De brief is iets aangepast aan de actualiteit. In geel alle 
belangrijke onderwerpen. 

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, en we komen nog steeds ouders 

tekort. Wilt u AUB een handje helpen??!! Het is echt nodig voor een geslaagde 

dag. 

U kunt zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind. Alvast bedankt! 

 

Fijn weekend allen.   

 

mailto:kbs.st.joseph@kpoa.nl
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Sponsors.  

 

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! 

Schoenen met wieltjes eronder 

Er komen steeds meer kinderen naar school met schoenen waar onder de hak wieltjes 

zitten. Erg leuk, dat begrijpen wij goed. Maar ook beschadigend voor de vloer. Nog los 

van of deze schoenen goed zijn voor een kind dat fysiek nog volop in ontwikkeling is. En 
een stevige smak hebben wij ook al waargenomen. 

Ik wil u vragen deze schoenen niet mee naar school te geven. Laat het vooral 
buitenspeelgoed zijn. Ik vertrouw op uw begrip. 

Uit de wijk 

Palmpasen: maak je eigen palmpaasstok en loop mee! 

Zondag is het Palmpasen: Jezus wordt als koning binnengehaald in Jeruzalem. We vieren 

dat met een palmpaasoptocht en speciale viering in de St. Josephkerk in 

Hooglanderveen-Vathorst.  

Daarvoor kun je zaterdag 19 maart je eigen palmpaasstok komen maken in de 

Parochiezaal St. Joseph bij de kerk. Je bent tussen 16.00 en 17.00 uur welkom. Er is 

knutselmateriaal aanwezig, en voor de eerste 25 knutselaars ook een eigen 

broodhaantje! 

De palmpaasoptocht start zondag om 10.30 uur vanaf het kerkplein in Hooglanderveen. 

Daarna is er om 11.00 uur een viering met pastor Roderick Vonhögen, waar palmtakjes 

gezegend en uitgedeeld worden. En neem dan ook houdbare paaslekkernijen mee voor 

de kinderen en ouderen die afhankelijk zijn van de VoedselFocus! Dan hebben zij ook een 

echt Paasfeest! 

PaasTuin 2016: poffertjes, Zandtovenaar, kinderboerderij en kaarsen maken 

Voor een vrolijke voorbereiding op Pasen ben je welkom in de pastorietuin bij de St. 

Josephkerk in Hooglanderveen-Vathorst. Op paaszaterdag 26 maart is er een PaasTuin 

tussen 18.00 en 19.00 uur met: heerlijke poffertjes, een knusse kinderboerderij met 

konijnen, kuikens en lammetjes, een dvdvoorstelling van de Zandtovenaar, paaskaarsen 

maken en een puzzeltocht rond het verhaal van Jezus. Om 19.00 uur brandt het 

paasvuur en sluiten we af. Natuurlijk ga je paaseieren verstoppen voor de viering van 
Pasen op zondag 27 maart om 11.00 uur. Komen jullie ook?! 
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4e editieMudrun Fun op 16 en 17 april in Amersfoort – Vathorst 

Weet jij al wat je gaat doen op zaterdag 16 of zondag 17 april. Wij wel!  Want wie vindt het nou niet 
heerlijk eens een keer door de modder te mogen banjeren, kruipen, rennen en vallen? 
De eerste stappen zijn misschien even wennen maar daarna ga je los! 
Trek je oude kleren en hoge katoenen gympen aan en ga over allerlei obstakels.  
Spelen in de modder is leuk, maakt je aan het lachen en lachen is goed voor je!  
En natuurlijk is het leuk om als eerste over de lijn te komen maar het leukste is de lol die je hebt. 
 
Geef je samen met je vriendjes/vriendinnetjes, broertjes, zusjes, klasgenoten, buurkinderen, 
sportgenootjes op en doe mee met de Mudrun Fun.   
Voor alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar is een speciaal parcours gebouwd. 
Je kan 1 kilometer (kidsrun) of besluiten met de 2,5 of 4 kilometer mee te doen, wel of geen 
basisconditie, ieder kind kan deze run meelopen. Je kan wandelend of rennend het parcours afleggen 
en onderweg de obstakels trotseren. 
Bij 4-6 jaar kan papa of mama of begeleider mee en kom je 5 obstakels tegen. 
 
Laat je ouders en hun vrienden mee doen met de volwassen run, moedig ze aan en maak er 
groot feest van! 
 
Een gedeelte van de opbrengst gaat naar de stichting Kika.  

Meer informatie of inschrijven 
www.mudrunfun.nl  

 

Home [mudrunfun.nl] 

www.mudrunfun.nl 

home ga jij de uitdaging aan en doe mee aan de 

leukste familie obstakel run van nederland! 

mudrun fun zaterdagmiddag 16 april en zondag 

17 april 2016 4e editie ... 

 

Namens de collega’s van de St. Josephschool, 

Met vriendelijke groet, Gert de Wit (directeur) 
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