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Bericht Gert de Wit 
Afgelopen dinsdag hebben we het bericht gekregen dat Gert de Wit, onze directeur, tijdens zijn verlof, ten 

val is gekomen. Tijdens deze val heeft hij zo’n smak gemaakt dat hij met een zware hersenschudding in het 

ziekenhuis in Oostenrijk terecht is gekomen. Daar was hij in goede handen. Op dit moment is hij bij familie 

in Oostenrijk en bekijken ze wanneer hij en zijn vrouw naar Nederland kunnen komen. Hij zal in ieder geval 

komende week niet op school aanwezig zijn. We houden u op de hoogte t.a.v. zijn herstel. 

Rachel Naron (bouwteamleider van de groepen 1 t/m 3) en Manon van Druten (bouwteamleider van de 

groepen 4 t/m 8) zullen zijn taken in die tijd waarnemen. Mocht u vragen hebben dan horen we die graag.  

We wensen Gert, heel veel sterkte en beterschap toe!! 

 

Informatieavonden 
Groepen 1-2-3: maandag 11 september  

Inloop: 19.15 – koffie en thee staat klaar 
Start: 19.30 
Indien uw kind in groep 1,2 of 3 zit bent u van harte uitgenodigd deze informatieavond bij te wonen. 
In tegenstelling tot voorgaande jaren zal het eerste deel van de avond een inhoudelijk onderdeel worden. 
Er zal namelijk na het welkom en de voorstelronde vanuit de directie, ingegaan worden op de ontwikkeling 
van het jonge kind in relatie tot onderwijsaanbod. Nicky Westerhout zal u hierover op inspirerende wijze 
meenemen. Aarzel niet en weet u welkom. Daarna rond 20.00 uur gaat u met de leerkracht van uw kind 
naar de klas en zal specifieke informatie in de klas worden gegeven t.a.v. het onderwijsaanbod en het reilen 
en zeilen in de klas.  
 

Groepen 4-5 : dinsdag 12-09-2017  en Groepen 6-7: woensdag 13 september 

Inloop: 19.15 – koffie en thee staat klaar 
Start: 19.30 
Elk jaar tijdens de informatieavond vindt er, tijdens het algemene gedeelte, een presentatie plaats over een 
algemeen onderwerp dat de school betreft. Dit jaar willen we u iets vertellen over het onderwerp 21e 
eeuwse vaardigheden: het werken met leerarrangementen.  
De werkgroep ‘21st Century Skills’ houdt een presentatie over de afgelopen twee schoolprojecten. Het 
werken met leerarrangementen staat daarin centraal. U bent van harte uitgenodigd in de aula! 
Daarna zullen de leerkrachten u meenemen naar hun lokaal voor specifieke informatie over de groep. 

! De ouders van de groepen 7 zullen na het algemene gedeelte in de aula blijven. Zij krijgen daar 

gezamenlijk informatie over het rekenonderwijs in groep 7! 

Groepen 8 : woensdag 20 september. Die zal gericht zijn op informatie procedure voortgezet onderwijs.  
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De themakast bij de ingang 
We zijn blij te kunnen melden dat de werkgroep ‘inrichting themakast’ zich heeft uitgebreid. Dit jaar gaan 

Erna van der Beld, moeder van Tijs uit groep 5a en Iris uit groep 3b, samen met Linda Roersen, moeder van 

Fenna Rijpma uit 4b, Anja Hamersma, moeder van Bjorn uit groep 8, ondersteunen bij het inrichten van de 

kast bij de ingang van de school. Anja Hamersma verzorgt de aankleding van deze kast al voor het 8e jaar. 

Na dit jaar gaat zij het stokje overgeven aan Erna en Linda. Dus beste ouders, blijft u gerust even staan om 

de creatieve inrichting van de kast te bewonderen. 

#POinactie – 5 oktober landelijke stakingsactie onderwijs  
De bonden hebben op 5 oktober de volgende actie gepland om de alarmbel te luiden ten aanzien van het 

toekomstig lerarentekort. Op 5 oktober is ‘de dag van de leraar’ dit jaar omgedoopt in ‘de dag van het 

lerarentekort’. U heeft het vast in de kranten kunnen lezen. In de bijlage leest u uitgebreid over deze 

oproep. Ook ons bestuur, de KPOA e.o., en wij als St. Josepschool zijn solidair aan deze oproep en staan 

achter het feit dat de noodklok geluid dient te worden. Er zijn diverse collega’s die al hebben aangegeven te 

willen staken deze dag. Wilt u er vast rekening mee houden dat de schooldeuren op 5 oktober gesloten 

blijven. Dit is nog niet definitief, want een en ander moet nog worden afgestemd en uitgezocht, dus u 

wordt nog nader bericht over deze dag. Aan u vast het verzoek om opvang voor uw kind achter de hand te 

houden. Dank u wel. 

 

Startgesprekken 
De startgesprekken zijn in volle gang. Het is mooi om te zien hoe u als ouders met u kind(eren) informatie 

met de leerkracht deelt. Dit alles voor een optimale verstandhouding en goed onderwijsklimaat. Wij hopen 

dat u als ouders en kind dit ook als zeer positieve gesprekken ervaart. Dank u wel.  

 

Nieuws uit de onderbouw 
De kleutergroepen A t/m D gaan deze maand het ‘Kabouterpad’ volgen. Een les ten aanzien van Natuur en 

Milieu. Leerkrachten zullen u dit nader informeren via de klassenmail, er zijn namelijk begeleiders en 

vervoer nodig. 
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De invloed van drinkbekers op de spraakontwikkeling 
Wilt u als ouder(s) de kinderen drinken meegeven in een pakje met rietje of in een drinkbeker zonder 
tuitje, zodat de kinderen een goede, ‘volwassen’ slikbeweging kunnen ontwikkelen. 
Het leren drinken uit een gewone beker is van belang voor een goede ontwikkeling van de mondmotoriek 
en de spraak. Bij de zuigtuit, zoals bijvoorbeeld bij de Mepalbekers, blijft de tong eerder slap en laag voorin 
de mond liggen, waardoor de kans op slissen toeneemt.  
Vooral wanneer de kinderen de tuit zijwaarts in de mond steken en zo drinken, kan er zich een afwijkende 
beweging van de onderkaak en de tong bij het slikken en spreken ontwikkelen. Het zit namelijk zo: 
Bij het drinken uit een gewone (bij voorkeur wijde) beker - waarbij de lippen getuit worden, het hoofd 
rechtop blijft en alleen de beker kantelt - gaat de tong bij het slikken naar achteren en een stukje omhoog. 
Zo wordt een goede lip- en tongspierspanning geoefend. Dit heeft een positieve invloed op de 
spraakontwikkeling en werkt preventief op het ontstaan van slissen, mits uw kind daarnaast nergens anders 
op zuigt.  
Dus, beste ouders, geeft u uw kind een (wijde) drinkbeker mee zonder zuigtuitje of een pakje met rietje. 
Deze lessen hebben we net geleerd van de logopedist van het samenwerkingsverband LogoS. Zij bezoekt de 
school om o.a. de spraak, taal en het mondgedrag bij kinderen te screenen. Het is fijn als u dit ook weet en 
zodoende ook mee kan werken aan gezond mondgedrag en aan een goede spraakontwikkeling. Heeft u 
vragen stel ze gerust. 
 

Een gezond tussendoortje 
We zien steeds vaker weer de zoete koeken in de trommels en het fruit als tussendoortje neemt af. 
Wilt u een gezonde koek (niet te veel suiker evt. met granen/meusli/noten o.i.d.) meegeven of 
schoongemaakt fruit. 
Dank voor uw medewerking. 

GGD – Gemeentelijke Gezondheids Dienst 
GGD – Gemeentelijke Gezondheids Dienst 

De school werkt samen met diverse instanties, waaronder de GGD en het Wijkteam. 

Graag stel ik u voor aan de medewerker van de GGD, Merlijn van Zoomeren, (zie foto) is 

jeugdverpleegkundige bij de GGD en zal aan onze school verbonden zijn. In de bijlage 

leest u meer over haar werkzaamheden en wat de GGD kan betekenen. In de groepen 2 

en 7 zal een gezondheidsonderzoek plaatsvinden bij uw kind. U krijgt hierover thuis de 

berichtgeving. 

 

mailto:kbs.st.joseph@kpoa.nl


 

 
Vragen over de onderwerpen in deze nieuwsbrief? Mail kbs.st.joseph@kpoa.nl 

4 

Nieuws update 4 

014 -04 
8 september 2017 

Het wijkteam 
Het wijkteam biedt hulp en ondersteuning dichtbij huis. De medewerker, Henri Heijink (zie foto) is binnen 

dit samenwerkingsverband verbonden aan onze school. Hier kunt u terecht met vragen en zorgen over 

bijvoorbeeld uw gezin, de opvoeding van uw kinderen, echtscheiding, huiselijk geweld, 

werkloosheid, psychische problemen, geld, eenzaamheid of overlast. Henri Heijink is 

verbonden aan onze school vanuit het Wijkteam Vathorst Hooglanderveen. Amersfoort 

heeft 9 wijkteams. http://www.wijkteam-amersfoort.com/ 

Zij zijn te bereiken via een centraal telefoonnummer en e-mailadres. Bellen kan van 

maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur naar telefoonnummer 033 469 4869. E-mailen kan 

naar wijkteam@wijkteam-amersfoort.nl. 
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