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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  

 

Op woensdag 8 juni heeft het team een studiedag. Die dag zijn de kinderen vrij. Wilt u 

zelf opvang regelen voor uw kind? Met dank. 

Beste ouders/verzorgers 

A.s. maandag komt mevrouw van Veen, de inspecteur van het basisonderwijs bij ons 

op bezoek in het kader van het regulier vierjaarlijks kwaliteitsonderzoek. Natuurlijk 
houden wij u op de hoogte van de resultaten. 

De kinderen van de groepen 5 / 8, die deze week op kamp en op schoolreis zijn 

geweest, laten u weten dat zij veel plezier hebben gehad en gelukkig ook mooi weer. 

Zeker op Ameland waar groep 8 lekker in de zon hun activiteiten kon ondernemen. Wat 

fijn! Collega’s en meewerkende ouders, bedankt voor de goede zorgen. Altijd weer fijn 
als iedereen weer heelhuids op school terug is. 

Komende week is het weer zover; tijdens de avondvierdaagse zal menige spier zich 

wederom laten horen. Vele kinderen gaan zich wagen aan deze wandeluitdaging. 

Allemaal veel plezier en wandelgenoegen. Ook hier weer dank aan de vele ouders die 

zich inzetten om dit mogelijk te maken. Want beweging is in een mensenleven m.i. erg 

belangrijk. We doen al zoveel zittend, we hebben onze spieren niet voor niets gekregen. 
Op naar de medaille. 

Ik wens u een mooi weekend 

 

Zet vast in uw agenda! Het zomerfeest 'Sint Josephschool op 23 juni 2016!  

Voor de ouders en kinderen van de school maken we er een feestelijke en gezellige 
avond van. Welkom en komt allen! 

De starttijd is 18.30 uur op het schoolplein van de school en het feest duurt tot 21.00 

uur. Er wordt deze avond geen alcohol geschonken. Wel zijn er andere lekkere drankjes 
en snackjes. 

Verdere informatie volgt. Gisteren kreeg u via een DigiDuif alvast ’n tipje van de sluier 

opgelicht; namelijk dat een onderdeel van deze avond een heuse loterij is met 
fantastische prijzen....dit mag u echt niet missen. 

OPROEP voor onze schoolkrant ‘De ZOEMERRR’ editie 2  

 

- Uw kind op de cover van onze eigen schoolkrant? Stuur dan voor 17 juni, 3 van uw 

mooiste vakantiefoto’s (zomer, zon en lekker warm) naar dezoemer@gmail.com.  

  Wie weet wordt uw kind ons zomermodel! 

 

- Kampioenen gezocht! Heb je een prijs gewonnen met je sportteam of gewonnen 

met een muziekwedstrijd of iets dergelijks? 

Mail dan voor 17 juni een paar foto’s met de overwinning. Schrijf daarbij ook je 

naam (klasgenoten?), klas en sport/team/talent naar dezoemer@gmail.com. 
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App de vakantiebieb 

Ook deze zomer kun je weer e-books op de tablet lezen want de VakantieBieb-app is 

weer beschikbaar! Landelijk onderzoek heeft aangetoond dat kinderen tijdens de 

zomervakantie minder gaan lezen waardoor het leesniveau afneemt. Lezen in de 

zomervakantie is dus belangrijk en dat 

kan heel goed digitaal met de 

VakantieBieb-app van de bibliotheek. 

Deze zomer komt de Bibliotheek met een 

nieuwe editie, vol met mooie jeugdtitels. 

Voor ieder kind vanaf 6 jaar is er wat 

leuks te vinden. Bijvoorbeeld Iep, De 

Gruwelijke Generaal en Weerwolf in de 

Leeuwenkuil. Naast kinderboeken zijn er 

ook boeken voor volwassenen te 

downloaden. Kortom: allemaal lekker 

lezen in de zomervakantie!! De 

VakantieBieb-app is vanaf 1 juni gratis te 

downloaden in de App Store en de Google 

Play Store. Kijk voor meer informatie op 
www.vakantiebieb.nl.  

 

Met vriendelijke groet, mede namens mijn collega’s 

Gert de Wit (directeur) 

 

http://www.vakantiebieb.nl/

