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Personeel 
Gert: Gert zet stappen in zijn herstel. Hij is langzaamaan weer vaker te zien in school. Op dit moment voert 

hij voornamelijk gesprekken en denkt mee in de organisatie. Werken achter een beeldscherm is nog een 

brug te ver. Zaken die via de mail gestuurd worden, lopen via Rachel en Manon.  

Schoonmaak 
Onlangs is er een schoonmaakcontrole uitgevoerd door een onafhankelijk bedrijf. We zijn blij u te kunnen 

melden dat de schoonmaak aan de norm voldoet.  

Een punt waar wij zelf tegenaan lopen, zijn de toiletten. Gedurende de dag 

gebeuren er ongelukjes, worden toiletrollen op een onjuiste manier gebruikt etc., 

waardoor het toilet al snel niet meer schoon is. In de klassen besteden we hier 

aandacht aan door in gesprek te gaan met de kinderen. Bij de jongetjes 

bevorderen we het zittend plassen. Zou u thuis ook aandacht willen besteden aan 

een juist toiletgebruik? Dank daarvoor. 

Bericht vanuit de MR 
Wij zijn de Medezeggenschapsraad (MR) van de St. Josephschool. De MR is een orgaan dat meebeslist en 

denkt over het beleid dat de school voert. In de MR zijn zowel ouders als leerkrachten vertegenwoordigd. 

De verantwoordelijkheid voor het beleid van de school ligt bij het schoolbestuur. Wij als MR hebben 

invloed op dit proces. 

De MR wordt vertegenwoordigd door: 

Leerkrachten: Nithard Keijdener, Astrid Boersen, Marijn Klapwijk en Michelle Brouwer. Michelle vervangt 

Marijn die binnenkort met zwangerschapsverlof gaat.  

Ouders: Everieke de Winter, Matthey van Ramele, Jürgen Volder en Bert de Boer.  Voorzitter: Bert de Boer 

Wij vergaderen zes keer per jaar. De agenda en de notulen zijn te vinden op de website van de school. 

Mocht u vragen hebben, dan horen wij die graag. Deze kunt u mailen naar: mr.joseph@kpoa.nl  

mailto:kbs.st.joseph@kpoa.nl
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Knutseltip van Kind & Motoriek 
Spinnenweb 

Het maken van een ‘spinnenweb’ is een goede 

oefening voor de fijne motoriek. 

Wat heb je nodig?  

 Zeven grote satéprikkers,  

 Eén grote kastanje, 

 Verschillende kleuren wol. 

 

Wat moet je doen?   

Prik de satéprikkers naast elkaar in de kastanje. Doe dit met ongeveer 

dezelfde afstand tussen de satéprikkers. Knoop de eerste draad aan één van 

de satéprikkers vast (dicht tegen de kastanje aan). Weef  de draad 

vervolgens over en onder de prikkers door. Je gaat dus helemaal rond! 

Wanneer de draad bijna op is knoop je een nieuwe draad aan het uiteinde van de draad. Wissel regelmatig 

van kleur draad. Op die manier krijg je een mooi gekleurd spinnenweb!   

Vanuit de wijk 

Scouting 
De scouting in Hooglanderveen start binnenkort met een nieuwe groep speciaal voor de jonge kids van 

tussen de 5 en 7 jaar. Hier leren ze naast spelletjes, ook knutselen, huttenbouwen, knopen leggen, zagen 

etc. De scouting kan je vinden bij het kleine trapveldje aan de Andries Altenalaan (achter de chinees), en 

voor meer informatie zie de bijlage.     

Sint Maarten op 11 november 

Het is bijna zover! Zaterdag is het de feestdag van Sint Maarten en dan start om 18.00 uur een 

lampionnenoptocht bij ICOON Vathorst, de bibliotheek. Je kunt ook naar het kerkplein in Hooglanderveen, 

daar begint ook om 18.00 uur een lampionnenoptocht.   

Met je lampion wandel je naar de viering om 18.30 uur in de St. Josephkerk, met het verhaal van Sint 

Maarten, liedjes én een inzameling voor de Voedselbank. Neem houdbare lekkernijen en/of klein speelgoed 

mee voor kinderen die het minder hebben! 

En om 18.50 uur kun je dan met je lampion langs de deuren om zelf snoep te bedelen!  
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