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Beste ouders/verzorgers 

Als ik dit schrijf zijn de kinderen van de groepen 3 t/m 8 bezig met de clinics 

beachvolleybal. Groot feest. En belangrijker, het is droog, waardoor het ook kan 

doorgaan. Groot plezier! Even overlast, maar wel een leuke leerzame dag. 

Komende maandag nemen wij afscheid van enkele collega’s. Van Monique van 

Deuveren, die hier 13 jaar heeft gewerkt, en een andere keus heeft gemaakt. Monique 

heeft met haar werklust en creatieve ideeën veel bijgedragen aan de sfeer en het 

leerplezier van de kinderen. Wij vinden het jammer dat zij gaat, maar begrijpen haar 

keuze en wensen haar veel succes en plezier op haar verdere pad. 

Ook Noelle Joosen gaat ons verlaten, de juf van groep 6B. Na vele jaren onderwijs, ook 

op een andere school, gaat zij haar handige handen op een creatieve manier gebruiken. 

Daarmee wensen wij ook haar veel plezier en succes en vele mooie keramische 

werkstukken. 

Wij nemen ook afscheid van Melanie Plag, maandenlang juf en invaller in groep 1/2D. En 

ook van Michelle Wijnolts, invalster sinds januari in groep 6A. 

Beiden hebben op hun eigen wijze goed vormgegeven aan de langdurige vervanging in 

hun groep. Dankjewel daarvoor! Ook voor jullie hopelijk snel weer een fijne werkplek. 

 

Komende week staat in het teken van het afscheid van groep 8. Diverse 

feestelijkheden en activiteiten zullen hun afscheid omlijsten, waarvan dinsdag de Musical 

de hoofdmoot zal vormen. In De Dissel, op het toneel. Wij wensen de kinderen en hun 

ouders heel veel plezier. 

En voor daarna een heerlijke vakantie en een goede start op hun nieuwe school voor 

Voortgezet Onderwijs. Op naar een nieuwe werkelijkheid vol avonturen en kansen. 

 
 
 

Jongelui, heel veel succes op je nieuwe school. Maak er wat moois van. 
Fijn dat jullie bij ons op school zaten! 
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Uit de wijk 

 

Kidsmusical, 

 

Hella en Jeroen de Boer hebben op de Josephschool al 

menig musicalworkshop verzorgd voor het overblijven 

namens Kidsmusical. Al 6 jaar verzorgt kidsmusical 

superleuke Musicallessen in Amersfoort, Hoogland en 

Leusden.  

Bij kidsmusical hoef je geen auditie te doen. Iedereen kan iets en mag dat laten zien.  

We studeren liedjes in van verschillende musicals en treden 2 x per jaar op in een echt 

theater. 

Vanaf September 2016 gaan we van start met nieuwe lessen in de speelzaal van 

Basisschool de Marke in Vathorst 

De lessen zullen plaatsvinden op Donderdag middag. Op donderdag 25 augustus is er 

een gratis proefles. Als uw kind interesse heeft in zo’n gratis proefles, dan kunt u hem/ 

haar opgeven via:   

hella@kidsmusical.nl. Voor meer informatie kunt u terecht op www.kidsmusical.nl 

 

 
 

 

 

 

Ik wens u een mooi weekend 

 

Met vriendelijke groet, mede namens mijn collega’s 

Gert de Wit (directeur) 

 

 


