
 
 

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

1 

Nieuwsbrief 6 
22 september 2017 

 

 

 

Personeel 
Gert de Wit: Gert herstelt zich stapsgewijs. Het goed herstellen van een zware hersenschudding heeft zijn 
tijd nodig. We schatten in dat hij zeker tot de herfstvakantie niet op school aanwezig zal zijn. We blijven u 
op de hoogte houden. 
Menalda Bavinck: Menalda is de intern begeleider van de groepen 1 t/m 4. Zij is door 
privéomstandigheden momenteel afwezig. Haar werkzaamheden worden zoveel mogelijk intern 
opgevangen. Mocht u vragen hebben over uw kind, neemt u dan eerst contact op met de leerkracht. 
 

Donderdag 16 november ouderavond cyberpesten (herhaling) 
Datum: donderdag 16 november 2017 
Inloop: 19.15 uur 
Start: 19.30 uur 
Vanuit de werkgroep Vreedzaam staat, vlak voor de week van de mediawijsheid, de 
ouderavond op het programma over cyberpesten. Er komt een interessante spreker die 
ouders en het team vertelt over dit fenomeen vanuit theorie en praktijk. Een fenomeen 
van dit digitale tijdperk, waar ook wij in onderwijsland en u als ouder mee te maken 
hebben. 

 

(Ziekte)vervangingen  
 
 

Op dit moment heeft de school te maken met een aantal ziektevervangingen i.v.m. een 
licht griepvirus. De leerkrachten zijn tot nu toe nog vervangen door invallers vanuit onze 
invalpool PIO. Mocht het griepvirus verder doorzetten dan kan het zijn dat we bij te kort 
aan vervangers, u vragen uw kind thuis te houden.  
 
Voor onze drie zwangere collega’s zijn we volop bezig om goede vervanging te kunnen 
vinden. Dat kost tijd. We houden u op de hoogte als we daar meer over weten. 

 

5 oktober is de school dicht 
De school gaat een dag dicht op 5 oktober i.v.m. de landelijke onderwijsstaking. U heeft afgelopen 

donderdag dit in een aparte berichtgeving met achtergrondinformatie door Gert de Wit via de DigiDuif 

ontvangen. Daarnaast was er een bijlage over opvang bij de SKA. De kinderopvang 'Bzzzonder' in Vathorst 

stelt ouders via hun eigen mailing op de hoogte. We hopen van harte dat u uw kind die dag opvang kan 

bieden. De school zelf zal geen kinderen opvangen. 

  

mailto:kbs.st.joseph@kpoa.nl


 
 

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

2 

Nieuwsbrief 6 
22 september 2017 

 

Uitnodiging inspiratieavond 
Datum: woensdag 4 oktober 2017 
Tijd: 19.30 – 21.15 
Locatie: Flint Amersfoort, AFAS zaal 
 

Samenwerkingsverband de Eem nodigt u, in aansluiting op de vorige inspiratieavonden, uit voor een 

inspirerende avond. Taco Rietveld verzorgt een interactieve lezing waarin u meegenomen wordt in de 

kinderwereld. Zie bijlage voor meer informatie en de aanmeldprocedure.  

 

Nieuws uit de buurt 
Op 28 oktober aanstaande hebben wij het voornemen om, in samenwerking met Stichting VeenPower, een 
heuse Halloween Walk in Hooglanderveen te organiseren.  
 
Onze gedachte is vanaf ongeveer 18:00 uur te verzamelen ergens rond het Disselplein, ben je nog niet 
geschminkt dan kunnen wij dat voor je doen voorafgaand aan de tocht. 
De Halloween Walk vertrekt om 19:00 uur en we zullen een vooraf uitgezette route volgen. Tijdens deze 
route ga je ………….euh nee……………daar zeggen we niets over mwhoehahahaha! 
 
Ben je 8 jaar of ouder en het lijkt je leuk om mee te doen aan een spannende spookwandeling? Geef je dan 
nu op en stuur een e-mail naar: veenpower@live.nl  onder vermelding van je naam, leeftijd en het 
onderwerp Halloween. Uitgebreide informatie over het programma ontvang je t.z.t via de mail. 
Voor diegene die het gaafste verkleed is hebben we een leuke prijs! 
Spreek af met je sportteam, klasgenoten of vriendjes en geef je op! 
Om deze leuke avond voor de kinderen in goede banen te leiden zoeken wij vrijwilligers. Wilt u helpen bij 
het beveiligen van de route, schminken of als een spookfiguur ronddwalen stuur dan een mailtje naar: 
veenpower@live.nl onder vermelding van je naam, vrijwilligers voorkeur en het onderwerp Halloween. Wij 
zien uw hulp graag tegemoet! 
Wij hebben er veel zin in, jullie ook? 
Groet,   
   Judith, moeder van Tim (groep 5A) en Sem (groep 3B) 
   Frank, vader van Leon (groep 7B)  
   Debby, moeder van Finn (groep 6B) 
   Sandra van Veenpower 
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