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Beste ouders/verzorgers 

 

Inmiddels is de school alweer een week of wat op streek en draaien de groepen weer op 

een m.i. goede, elk hun eigen, manier. De sfeer in school is goed. Als ik rond loop 

bemerk ik een prettige rust, geen stilte; het ruist en bruist van activiteit, leuk om te zien 

en te “proeven”. 

Ik ben in diverse klassen geweest om het taalonderwijs van dichtbij mee te maken. Onze 

nieuwe, inmiddels 1 jaar oude, taalmethode STAAL, laat kinderen op een ander manier 

kennismaken met taal, dan het min of meer traditionele maken van taallesjes. Namelijk 

door elk werkblok toe werken naar een taalproduct; een verhaal, een filmscript, een 

ander eind aan het verhaal, een strip e.d. Dit maakt de kinderen enthousiast en zeer 

betrokken bij dit mooie en belangwekkende vak. Taal is uiteindelijk ons 

communicatiemiddel. 

Collega’s bedankt voor inspirerende lessen. 

 

Met de R in de maand begint ook de discussie rond de Goedheiligman weer op te laaien. 

Om te zorgen dat er op school en in het dorp een mooi kinderfeest komt hebben alle 

geledingen van school hierover gesproken. In samenspraak met Sint zelf hebben we 

besloten ons te voegen naar het Sinterklaasjournaal. Met waar nodig een eigen invulling 

daarvan. Dorp en school trekken samen op. En dat hopelijk nog heel vaak. 

Onze stichting KPOA huldigt ook dit standpunt. 

  

Ik wens u allen een fijn weekend! 

Week van de opvoeding 

Volgende week de 'ouderparticipatieworkshop van LOVO, waar u kunt inschrijven als 

ouder. Dit in het kader van de week van de opvoeding. Hierover bent u de afgelopen 
week al ingelicht. 

Inschrijfwijze       http://lovo.nu/activiteiten/co-creatieve-avondgeef-me-de-vijf 

Niet in de gelegenheid? Op school besteden de kinderen in groep 8 expliciet aandacht aan 

het gezonde 'tienuurtje' in het kader van deze week van de opvoeding en voor school 'de 
week van de gezonde pauzehap'. Wellicht hoort u er thuis iets over van uw kind. 

Leerlinginstroom 

De groepen 1/2 lopen al weer aardig vol met nieuwe kleuters. Ze spelen en leren hoe het 

hier op school gaat samen met de kinderen uit groep 2 die al wat langer op school zitten. 

Omdat we zijn gaan werken met een combinatiegroep 2/3, is het leerlingaantal in de 

kleutergroepen niet overal gelijk op dit moment. Er zijn meer kinderen in de 

libellengroep, omdat uit die klas geen kinderen zijn toegestroomd naar de 2/3, de 
krekels.  

De overige groepen zijn gestart met ongeveer 24 tot 26 kinderen. Alle groepen zullen dit 

schooljaar eind mei een leerlingaantal van 30 tot 32 kinderen hebben. Om aan het eind 

van het schooljaar opnieuw te kijken naar evenwichtige groepen 1/2, kan het zo zijn, dat 
er kinderen na dit jaar naar een andere kleutergroep worden overgeplaatst.  

Thema's 

In de kleuterbouw werken we in thema's. Nu werken we aan techniek, de hoek in de klas 

is een laboratorium geworden, waar de kinderen kunnen ontdekken en leren. De 

kinderboekenweek staat ook in het teken van techniek en wetenschap onder de noemer 

'raar maar waar'. Zo koppelen we deze onderwerpen aan elkaar. Tot de herfstvakantie 



zal dit het thema zijn, na de vakantie zal aan het thema ‘Herfst’ gewerkt worden in de 

kleuterbouw. 

De volgende studiedag valt op 27/10.  

Wilt u ook voor die dag zelf voor opvang zorgen. 

 

 

Namens de collega’s van de St. Josephschool, 

Met vriendelijke groet, Gert de Wit (directeur) 


