
 
                                          

    

                                                                Nieuwsbrief  32 2015 / 2016 

       Wekelijks informatieblad van de St. Josephschool te Hooglanderveen   
                                   Nr. 32 van de 6e jaargang    22-4-2016                                  

 

  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, 

De lente doet eindelijk haar intrede. Dat is fijn voor de vitamine-D, het humeur en ook 

voor het buitenspelen van de kinderen. In het voorjaar is daar altijd meer behoefte aan 

bij de (jonge) kinderen. U zult uw kind wellicht vaker zien buiten spelen, sporten of leren, 

dit is geen toeval maar meegenomen in het curriculum.  

 

 

 
 
Groep 7C is aan het beestjes zoeken, bekijken, analyseren, natekenen 
 

Nog een week te gaan voordat de meivakantie begint voor de St. Josephschool. Alvast 

een fijne koningsdag gewenst komende woensdag. Maar natuurlijk zien we u, uw 

kinderen, nog op de andere vier dagen volgende week. 

 

CITO-eindtoets  

Afgelopen week heeft groep 8 de CITO-eindtoets gemaakt. Het stond verkeerd in de 

vorige nieuwsbrief, want de toets startte op dinsdag en niet op maandag. Excuses, wel 

was heel groep 8 zeer uitgerust afgelopen week, daar het vorige weekend natuurlijk op 

tijd naar bed is gegaan. De kinderen van groep 8 hebben vol concentratie aan deze 

eindtoets gewerkt. Dit is zodoende goed verlopen zoals wij er nu naar kijken. De 

formulieren sturen we op en worden door CITO nagekeken en de resultaten verwachten 

we binnen 4 weken retour. We hebben er alle vertrouwen in dat uw kind conform 

verwachtingen scoort en conform het advies naar de geschikte vo-school kan. En dan na 

deze toets … op naar ‘kamp groep 8’ en ‘de musical’. Dit duurt nog wel even, de tijd gaat 

snel, maar er zijn nog gewone schooldagen voor onze ‘achtste groepers’. We stoppen 

niet met werken hoor! 

 

 

 

Personeel 

Afgelopen donderdag was het ‘secretaressedag’. We hebben 

Joyce Dörr, onze office manager, even fijn in het zonnetje gezet. 

En ook onze conciërge Jan kreeg zonnestralen toebedeeld. De 

‘conciërgedag’ bestaat namelijk nog niet, dat maken we wij er 

van op onze school. Eerlijk is eerlijk, voor iedereen een dag.  
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Koningsspelen 

Deze week hebben we afgesloten met gezellige ‘Koningsspelen’ en een ‘Koningsontbijt’. 

Volgende week woensdag is iedereen vrij in verband met Koningsdag. De overige dagen 

is er gewoon les, dit loopt uit de pas met andere scholen omdat we onze uren moeten 

draaien in de overgang naar het vijf-gelijke-dagen-model dat in schooljaar 2017-2018 in 

zal gaan. 

Maar beste ouders, wat heeft u zich weer met grote getale ingezet om deze dag 

‘koningsdag’ mede een succes te maken voor uw kind. Allen bedankt voor de inzet. Ook 

de werkgroepleden bestaande uit leerkrachten en OAC-leden veel dank voor de extra 

gemaakte uren die weer nodig waren om dit alles te realiseren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gert de Wit in Malawi 

Inmiddels hebben we bericht van onze directeur Gert de Wit en zijn dochter Elsje van Pro 

Mundo. De leerkrachten hebben de brief die Elsje en Gert hebben geschreven over hun 

bezoek aan Nsaru wellicht al in de klas voorgelezen. Anders zal dit volgende week 

gebeuren. Vraag uw kind er eens naar. Natuurlijk groeten Gert en Elsje jullie allen 

hartelijk. 

 

 

School-T-shirts retour s.v.p.! 

Afgelopen schooljaar hebben veel kinderen aan 

sporttoernooien meegedaan. Helaas hebben wij 

niet alle T-shirts en sokken terug gekregen. 

Heeft u onverhoopt thuis nog een sportshirt of 

sportsokken van school liggen, wilt u deze dan 

z.s.m. inleveren bij Juf Astrid van groep 7a.  

 

 

 

Alvast hartelijk dank. 
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Tuinwerkochtend (herhaald bericht) 

MORGEN,  zaterdag 23 april is er weer een tuinklusdag. Kunt 

u komen helpen, bijvoorbeeld met het schilderen van het 

klimrek, de totempaal en onderhouden van de perkjes? Dan 

zien we u graag om 9 uur. We sluiten rond 12 uur weer af. 

Het is fijn als u een kruiwagen, hark, snoeischaar e.d. mee 
kunt nemen. 

 

Uit de wijk: 

 

Scholen in de Kunst KIDZ-MARKET 23 april in het ICOON – gratis  

Als  bijlagen bij deze DigiDuif ziet u een flyer en het programma van Scholen in de Kunst 

in het ICOON op zaterdag 23 april. Morgen dus. Wellicht heeft u of uw kind hier oren 

naar. Veel plezier. 

 

 

 

Namens de collega’s van de St. Josephschool, 

Met vriendelijke groet,  

 

Manon van Druten 

Rachel Naron 

(teamleiders) 

 

 

 
Een zeer geslaagde Koningsspelen dag! 


