
 
                                          

    

                                                                Nieuwsbrief  42 2015 / 2016 

       Wekelijks informatieblad van de St. Josephschool te Hooglanderveen   
                                   Nr. 42 van de 6e jaargang    8-7-2016                                  

 

  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 

Het schooljaar zit erop! 

Terugkijkend is er dit jaar weer een hoop gebeurd. We hebben naast het standaard 

programma diverse andere activiteiten gedaan waarvan wij u via de nieuwsbrief op de 

hoogte hebben gehouden. Al met al een jaar met voor alle kinderen kansen en 

mogelijkheden. Wie meer nodig had, hebben wij binnen onze mogelijkheden daarvan 

voorzien. Wie andersoortige leerstof nodig had, ook daarvoor hebben we mogelijkheden 

geschapen. Van de week de tweede editie van De Zoemerrr mogen ontvangen. Ook zo’n 

initiatief waar eigenaarschap van de kinderen vorm krijgt. Allemaal stappen in het kader 

van “Fundament voor Talent.”  

Hierbij zijn we ook door diverse ouders bijgestaan. Dit onder de werktitel “educatief 

partnerschap.” Maar daarnaast ook veel ouderhulp bij diverse activiteiten die meer in de 

feestelijke hoek liggen. Door onze zeer actieve Ouder Activiteiten Commissie, maar zeker 

ook door (klassen)ouders die actief zijn op groepsniveau, door de leerkracht 

werkzaamheden uit handen te nemen, zodat die zich kan concentreren op de groep en 

het leren.  

Ik wil u allen, en zeker ook degenen die ik wellicht vergeet, hartelijk bedanken voor de 

samenwerking. Het onderwijs wordt veelvormiger en beter door uw bijdrage. Wij hopen 

daar nog lang gebruik van te mogen maken. 

 

Personele zaken 

Twee collega’s zullen de eerste schooldag niet starten. Dat zijn Joke van Werven-Ottink 

en Kirsten van Dusschoten-Roest. Beiden hebben meer tijd nodig hun werkzaamheden 

weer optimaal op te kunnen pakken. Wij wensen beiden sterkte en de rust die nodig is. 

Voor hen beiden zijn inmiddels invallers gevonden en is de overdracht geregeld, zodat 

beide klassen goed kunnen beginnen. 

 

We hebben onderzoek laten doen naar het zandbakzand in onze nieuwe zandbak. Dat 

blijkt toch verkeerd zand te zijn. In de laatste vakantieweek wordt het verwijderd en 

vervangen door nieuw zand. Waarna de smerige broeken denkelijk verleden tijd zijn. 

Dank voor de signalen van enkele opmerkzame ouders. 

 

Hoofdluis  

Na elke vakantie worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. De controle per klas 

wordt uitgevoerd door een aantal ouders. Om het hoofdluisprobleem onder controle te 

houden heeft de school in samenwerking met de Oudercommissie gekozen voor een 

ouderwerkgroep Hoofdluis. Deze werkgroep is geïnformeerd via een handleiding van de 

GGD. Uiteraard heeft de werkgroep geheimhoudingsplicht en zal men discreet met de 

gegevens omgaan. Wilt u zich opgeven voor de werkgroep, dan kunt u contact opnemen 

met de coördinator van de werkgroep.  Op de website vindt u bij Oudercommissie de 

naam, e-mail en telefoonnummer van de coördinator van de werkgroep of meld u aan via 

de ouderhulplijst die aan het begin van het schooljaar wordt uitgedeeld. Op advies van 

de GGD werkt de school niet meer met luizencapes.  

Constateren van hoofdluis 

Wordt er hoofdluis geconstateerd, dan wordt er via de leerkracht of administratie van de 

school contact opgenomen met de ouders. Aan de kinderen zelf wordt niet verteld dat er 

hoofdluis is gevonden. Het is de verantwoordelijkheid van de school om de ouders van 

het betreffende kind zo goed mogelijk te informeren over de behandeling van luizen. De 

ouders zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de behandeling, om verder 
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besmetting te voorkomen. Dit betekent in het kort, elke dag het haar behandelen, de 

luizen eruit kammen en na een week de behandeling herhalen en het hele gezin 

controleren. 

 

Informatieboekje groep ½ 

De nieuwe versie voor schooljaar 2016 / 2017 kunt u op de schoolwebsite vinden. 

De nieuwe schoolgids zal z.s.m. in het nieuwe schooljaar ook op de website geplaatst 

worden. 

 

Filmpje afscheid groep 8 

Afgelopen dinsdag heeft groep 8 afscheid genomen. We hebben naar een leuke musical 

mogen kijken waarin veel talent te zien was.  

Het filmpje dat bij het afscheid hoort, kunt u vinden op onze schoolwebsite. 

 

http://www.kbs-st-joseph.nl/activiteiten/filmpje-afscheid-groep-8 

 

Tja, het is wat met die ‘Lien en Deb’ 

 

  Wat een talent! 
 

 

 

 

 

Kleedjesmarkt. 

Het weer was niet zo gezellig, de sfeer wel. Heel wat 

spulletjes zijn van het ene naar het andere kind gegaan. 

En voor iedereen was er een schepijsje. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                  En maar scheppen 
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Uit de wijk 

ZondagsOntbijt over Amersfoort Pelgrimsstad 

Na twee succesvolle edities wordt er aan het begin en eind van de zomervakantie weer 

een ZondagsOntbijt gehouden. Komende zondag 10 juli om 10.00 uur kun je aan een rijk 

gevulde tafel in de Parochiezaal St. Joseph (naast de kerk in Hooglanderveen) 

aanschuiven om de zondag eens anders te beginnen. Te gast is Jan van Adrichem en hij 

zal meer vertellen én laten zien over Amersfoort als pelgrimsstad. Een mooie uitnodiging 

om deze zomer onze eigen historische stad eens met het Gilde te ontdekken. En als het 

lekker weer is kunnen de kinderen ook buiten spelen in bos en tuin! 

Zondag 21 augustus om 10.00 uur blikken we terug op de Wereldjongerendagen in het 

Poolse Krakau, waar zeven Amersfoortse jongeren tussen de miljoenen anderen 

aanwezig waren.    Wij wensen jullie allemaal een hele mooie zomervakantie! 

 

Mede namens mijn collega’s, wens ik u en uw gezin een prachtige, 

ontspannende vakantie toe. Dat het maar mag brengen wat u er  van verwacht. 

 

 
 

Wij zien u terug op maandag 22 augustus! 

 

Heel veel plezier! 

 

Met vriendelijke groet, Gert de Wit (directeur) 

 


