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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 

 

In grote stromen komt het sponsorgeld binnen. Inmiddels van beide scholen 

samen al rond de € 8000,=. Veel meer dus dan gehoopt en verwacht. Maar 

fantastisch!!!. Dit maakt de doelen van ProMundo meer dan haalbaar. En zelfs meer. 

Want er zijn nog andere wensen om de gemeenschap in Nsaru welvarender te maken. 

Namelijk bijenkasten en een molen om zonnebloempitten tot olie te persen, een schaars 

artikel in Malawi. 

U allen en uw kinderen ontzettend bedankt voor dit al prachtige resultaat! 

 

Wat het voor mij persoonlijk ook bijzonder maakt is dat Els, de voorzitter van ProMundo, 

ook mijn dochter is. Wij gaan samen met mijn vrouw en kleinzoon over een week naar 

Malawi, om het geld in Nsaru te brengen. Tijdens die reis van een maand zullen wij zelf 

zien hoe dit project wordt uitgevoerd. Daarvan zullen wij bij terugkeer aan de kinderen 

verslag doen, middels woord en beeld. Daarmee sluiten we dan een zeer geslaagde 

periode af. 

 

Maar wat natuurlijk nog mooier is , is dat de kinderen met hun inzet, 

initiatief en enthousiasme een stukje van de wereld welvarend 

hebben gemaakt. Als er ooit iets is om trost op te zijn is het dat wel. 

Mensen in een armoedige situatie de kans geven hieraan te 

ontsnappen. Hoe mooi is dat!! Dat lijkt mij iets om met uw kind te 

delen. Dank daarvoor! Samen voor een mooiere wereld. PROMUNDO! 

 

 

Dit betekent dat ik van 11 april tot 9 mei niet op school zal zijn. Hiermee neem ik 

mijn jaarverlof op. De honneurs worden waargenomen door mijn collega’s van het MT en 

de IB, waarvoor ik ze zeer erkentelijk ben, want ik besef me wat een mooie kans dit is. 

De eerst aan te spreken collega’s als u met vragen zit, zijn de bouwteamleiders, Manon 

van Druten en Rachel Naron. 

 

Om u een beeld te geven van wat er zich, in het kader van het project, rond school heeft 

afgespeeld, kunt u op onze website een filmpje zien. Veel plezier! 

 

http://www.kbs-st-joseph.nl/water-voor-nsaru 

 

 

Ik wens u een mooi zonnig weekend. 
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Honden op het plein 

De laatste tijd zien wij wat vaker honden op het plein, soms zelf onaangelijnd. Ik wil u 

vragen, als u met uw hond uw kind komt halen, dan buiten het hek te wachten. 

Sommige kinderen schrikken nog erg van een hond. En in de drukte kan een hond 

wellicht ook wel eens onvoorspelbaar reageren. Ik reken op uw begrip. Dank! 

 

Schoolreisje groepen 1 t/m 4, 

Het schoolreisje voor de groepen 1 t/m 4 gaat zoals u weet op dinsdag 17 mei 

plaatsvinden. Dit jaar gaan we naar een zeer georganiseerde en overzichtelijke plek met 

diverse activiteiten voor de kinderen van deze leeftijd. Omdat de bestemming al zo 

georganiseerd en overzichtelijk is, hebben we dit jaar minder ouderhulp nodig dan 

voorgaande jaren. De leerkracht zal naast de stagiaires en klassenouders eventueel nog 

extra ouders vragen om mee te gaan deze dag. U hoeft zich dus niet speciaal op te 

geven als begeleiding. 

MVG. 

De schoolreiscommissie: juf Nicky (groep 1/2B), juf Sanne (groep 2/3) en juf Leonie 

(groep 4) 

 

Uit de wijk  

 

Presentatie Waterproject Malawi 

Op zondag 3 april is er een speciale dag rond het Waterproject Malawi van DOK12 en de 

St. Josephschool met een tentoonstelling in de Parochiezaal St. Joseph. Om 11.00 uur is 

er een viering in de St. Josephkerk met mediapastor Roderick Vonhögen met een 

speciaal Kinderkoor.  

En jij kunt in dat kinderkoor meezingen! We gaan daarvoor in de kerk de liedjes 

oefenen op vrijdag 1 april (géén grapje!) om 16.00 uur. Zing ook mee, kom oefenen! 

Ook kinderen van andere scholen zijn welkom! De limonade staat klaar. 

 

Met vriendelijke groet, mede namens mijn collega’s 

Gert de Wit (directeur) 

 


