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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  

 

Lieve kinderen en beste ouders/verzorgers 

De film rond het project “Water voor Nsaru” in Malawi staat medio volgende week op 

onze website. Ik wens u veel kijkplezier. Wellicht heeft uw kind er met u over gesproken. 
Mocht het nog vragen oproepen, laat u gerust horen. 

Monique van Deuveren, de leerkracht van groep 5A op maandag en dinsdag, zal nog 

enige tijd uitgeschakeld zijn i.v.m. gebroken en gekneusde ribben. Zo lang als nodig zal 

Nithard Keijdener (leerkracht groep 5B) deze dagen voor zijn rekening nemen. Op 

maandag en dinsdag zal Luke van der Burgt dan groep 5B doe. Luke heeft de afgelopen 

weken als vierdejaars LIO-student deze groep al gedaan. Is dus een bekend gezicht. 

Beiden dank voor de inzet. 

De nieuwe zandbak is er en wordt volop gebruikt. Eindelijk een zandbak waar de 

kinderen in de zon kunnen spelen. Fijn! 

Wij wensen de kinderen en de leerkrachten heel 

veel plezier op Ameland, waar zij dit jaar hun 
kamp vieren. Geniet ervan! 

Op woensdag 8 juni heeft het team een studiedag. Hierop worden de lijnen voor het 

nieuwe schooljaar uitgezet. Formatie, groepsverdeling, jaarplanning, maar ook wat wij 
inhoudelijk gaan doen om onze schoolontwikkeling verder vorm te geven. 

Die dag zijn de kinderen vrij. Wilt u zelf opvang regelen voor uw kind? Met dank. 

CITO-eindtoets toets 

De uitslag van de CITO eindtoets is binnen. Dat heeft even geduurd deze keer. Die is 
positief. Het landelijk gemiddelde is 534,5. Onze school haalde 535,9.    

De score ligt niet zo ver boven het landelijk gemiddelde. Dat komt doordat een aantal 

kinderen lager heeft gescoord, dan onze verwachting. Regeltechnisch betekent dit dat de 

adviezen voor de kinderen gelijk blijven. Er zijn ook enkele kinderen die hoger hebben 

gescoord. Bij drie kinderen heeft dit, in overleg met de ouders, geleid tot een hoger 
advies. Bij de anderen hebben wij het advies gehandhaafd. 

Thalia Kids ‘Romeo en Julia’.  

 

Bijgevoegd bij deze DigiDuif vindt u een flyer van toneelgroep Thalia. Wij brengen deze 

productie graag onder uw aandacht om 2 redenen: 

 Een van onze leerlingen, Tristan Peek, speelt erin mee. Toneelspelen in zo’n 

productie is niet iets dat je zomaar even doet, dus dit benoemen wij graag. 

 Het is een productie door en voor kinderen, dus wellicht wilt u daar met uw kind 

naartoe. Het is een leuke manier voor kinderen om kennis te maken met theater 

en klassiekers. 
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De reguliere vakanties van volgend schooljaar zijn: (herhaald bericht) 

Herfstvakantie 17-10-16 21-10-16 1 week 

Kerstvakantie 26-12-16 06-01-17 2 weken 

Voorjaarsvakantie 27-02-17 03-03-17 1 week 

Goede Vrijdag 14-04-17   VR 

2e Paasdag 17-04-17   MA 

Meivakantie (incl. Koningsdag) 24-04-17 28-04-17   

Hemelvaart +VR 25-05-17 26-05-17 DO+VR 

Pinksteren 05-06-17   MA 

Zomervakantie 10-07-17 18-08-17 6 weken 

Noot: In het kader van het toewerken naar een vijf gelijke dagen model, hebben we 

maar 1 week meivakantie. Dit kan afwijken van andere scholen in Amersfoort. De 
studiedagen zullen wij u later meedelen. 

Uit de wijk 

 
Weer feest in de kerk! 
Een paar weken geleden hebben 20 kinderen uit Vathorst en Hooglanderveen groot feest gevierd. 
Ze hebben de eerste communie gedaan in een volle en mooi versierde kerk. Misschien was je er 
wel bij! Zondag 29 mei komen ze allemaal weer bij elkaar om nog een keer een beetje feest te 
vieren, samen met alle mensen en kinderen in de kerk. Er is dan een kinderkoor, pastor Roderick 
vertelt over de communie en Jezus én twee tieners uit Vathorst doen dan ook hun eerste 

communie. Kom je ook op dit mooie feestje om 11.00 uur in de St. Josephkerk? Leuk! 

 
 VRIJWILLIGERS GEZOCHT DORPSDAG 2016 

25 Juni a.s. is de 10e editie van de Dorpsdag Hooglanderveen.  
Dit lustrum belooft een gezellige dag met diverse kraampjes, lekkere eet- en drinkgelegenheid en spelletjes voor 
de kinderen te worden.  Na het succes van vorig jaar zal er dit jaar ook weer een zeskamp georganiseerd 
worden.   
  
Wij zijn we op zoek naar een vrijwilligers die willen helpen bij de kinderactiviteiten tussen 13.00 en 20.00 uur. Er is 
o.a. een draaimolen , springkussen, krat stapelen, en een ijscowagen).  
We streven er naar om je hier 1 uur in te plannen, mocht je langer willen helpen, dan kan dat natuurlijk en horen 
we dat graag.  
 

Voor onderstaande activiteiten zoeken we vrijwilligers die (bij voorkeur 2 uur) willen helpen tussen 13.00 - 22.00 
/23.00 uur. 
- Muntwagen 

- Eettent o.a. patat, (broodje) kroket/frikandel 
Uiteraard geldt hier ook, mocht je langer ingedeeld willen worden, dan kan dit.  
 

Dan is er nog de zeskamp. Hier zoeken we vrijwilligers die een spel willen begeleiden en de scoren bij willen 
houden. Daarnaast zoeken we een aantal mensen die gedurende de middag willen helpen met enkele spellen op 
te bouwen en af te breken. 
  
Overbodig is om te zeggen dat de dorpsdag niet kan bestaan zonder vrijwilligers. We hopen dan ook op veel 
respons van jullie.  
  

 Je kunt je per mail opgeven tot 26 mei onder vermelding naam en telefoonnummer met eventuele voorkeur van 
activiteit en tijd. 
  
Ken je nog andere mensen die zich in willen zetten als vrijwilliger, laat het ons dan ook weten. 
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Mochten er nog vragen zijn, aarzel dan niet contact op te nemen met één van ons. 
  
Met Veenrassende groet, 
  
Inge de Wit (06-10 494 138) 
inge.de.wit@xmsnet.nl 
Els Kok (06-16 34 79 45) 
elskok@hooglanderveen.net 

 

Ik wens u een goed weekend 

 

 

Met vriendelijke groet, mede namens mijn collega’s 

Gert de Wit (directeur) 
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