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Sinterklaasfeest  
Sinterklaas	  kwam	  samen	  met	  zijn	  Pieten	  met	  loeiende	  sirenes	  in	  een	  brandweerauto	  naar	  de	  St.	  
Josephschool	  gereden.	  De	  brandweer	  heeft	  Sinterklaas	  gered,	  nadat	  hij	  vast	  kwam	  te	  zitten	  op	  het	  dak.	  
Gelukkig	  kon	  Sinterklaas	  daardoor	  op	  tijd	  op	  school	  zijn	  om	  samen	  met	  de	  kinderen	  feest	  te	  vieren.	  	  

We	  willen	  Sinterklaas,	  de	  vele	  Pieten	  en	  alle	  vaders	  en	  moeders	  die	  hebben	  geholpen,	  hartelijk	  bedanken.	  
Het	  was	  een	  fantastische	  dag!	  

Weten	  hoe	  succesvol	  dit	  feest	  was,	  kijk:	  https://m.youtube.com/watch?v=NTUgrrXTauA&vq=hd1080.	  

	  

Staken  12  december  

Op	  12	  december	  is	  de	  school	  i.v.m.	  de	  staking.	  	  

Studiedag  6  december:  21st  Century  Ski l ls   en  talentbeleid  
Afgelopen	  woensdag	  hebben	  we	  vanuit	  onze	  visie	  verder	  ingezoomd	  op	  ons	  onderwijs.	  
De	  vraag	  was:	  hoe	  spelen	  we	  in	  op	  de	  vaardigheden	  die	  van	  onze	  kinderen	  nu,	  en	  in	  de	  toekomst	  worden	  
gevraagd?	  Niet	  alleen	  nieuwe	  21ste	  eeuwse	  vaardigheden	  maar	  ook	  voortbouwen	  op	  bekende	  
vaardigheden	  waar	  het	  accent	  op	  verlegd	  moet	  worden,	  stonden	  centraal.	  Voorbeelden:	  

• Samenwerken	  
• ICT	  gebruiken	  bij	  het	  leren	  
• Planmatig	  werken	  
• Probleem	  oplossend	  denken	  en	  creativiteit	  
• Kennis	  construeren	  	  

Al	  twee	  jaar	  werkt	  de	  St.	  Josephschool	  tijdens	  het	  schoolproject	  met	  leerarrangementen.	  Dit	  zijn	  
opdrachten	  die	  d.m.v.	  een	  (maatschappelijke)	  probleemstelling	  voorgelegd	  worden	  aan	  kinderen.	  	  
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Kinderen	  lossen	  al	  samenwerkend	  zo’n	  probleem	  op	  en	  verbreden	  en	  verrijken	  op	  een	  natuurlijk	  en	  
integrale	  manier	  hun	  kennis	  en	  vaardigheden.	  Het	  project	  “Water	  voor	  Nsaru”	  en	  de	  “Pop-‐up	  lunchshow”	  
zijn	  daar	  voorbeelden	  van.	  	  

Onze	  schoolkrant	  de	  Zoemerrr	  is	  een	  voorbeeld	  van	  een	  leerarrangement	  dat	  spontaan	  is	  ontstaan;	  
geïnitieerd	  en	  beheerd	  door	  ouders.	  En	  er	  is	  ook	  een	  leerarrangement	  samengesteld	  waar	  kinderen	  m.b.v.	  
een	  ouder	  een	  ontwerp	  maken	  voor	  het	  herinrichten	  van	  werkplekken	  op	  de	  tweede	  verdieping.	  

Woensdag	  hebben	  we	  gekeken	  hoe	  we	  deze	  werkwijze	  niet	  alleen	  tijdens	  een	  schoolproject	  maar	  ook	  meer	  
in	  ons	  dagelijks	  onderwijs	  kunnen	  integreren.	  Er	  zijn	  nieuwe	  leerarrangementen	  ontworpen.	  Het	  streven	  is	  
dat	  de	  opdrachten	  ook	  echt	  worden	  uitgevoerd.	  

Het	  mooie	  van	  deze	  leerarrangementen	  is	  dat	  alle	  kinderen	  met	  hun	  eigen	  talenten	  een	  wezenlijk	  bijdrage	  
kunnen	  leveren.	  Deze	  vorm	  van	  onderwijs	  maakt,	  naast	  al	  het	  extra	  aanbod,	  onderdeel	  uit	  van	  ons	  
talentbeleid.	  	  

Voorbeelden	  van	  nieuw	  ontworpen	  leerarrangementen:	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Belangri jke  data  
	  

Dinsdag	  12-‐12:	  De	  school	  is	  dicht	  wegens	  de	  staking.	  	  

Donderdag	  21-‐12:	  Kerstviering	  in	  de	  kerk	  en	  kerstdiner:	  uitnodiging	  volgt.	  

Vrijdag	  22-‐12:	  Start	  van	  de	  kerstvakantie	  om	  14.00	  

Ontwerp	  een	  plan	  
voor	  het	  zij-‐	  en	  

voorplein	  met	  diverse	  
speelmogelijkheden.	  
Het	  budget	  is	  €500,-‐.	  

Bedenk	  hoe	  jullie,	  
tijdens	  de	  optocht	  van	  
het	  Heppie	  Hippie	  

Karnaval,	  publiek	  langs	  
de	  route	  krijgt.	  

Beer	  ligt	  ziek	  in	  zijn	  
bed.	  Hoe	  kunnen	  we	  
beer	  weer	  beter	  

maken?	  
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Vanuit   de  wijk  
Lichtjes  op  het  kerkplein 	  
Muziekvereniging	  Animato	  en	  Veenpower	  organiseren	  zaterdag	  9	  december	  een	  familiematinee	  en	  het	  
ontsteken	  van	  de	  kerstlichtjes.	  Het	  matineeconcert	  begint	  om	  16.00	  uur	  in	  de	  St.	  Josephkerk	  en	  na	  het	  
ontsteken	  van	  het	  licht	  kunnen	  er	  broodjes	  gebakken	  worden	  boven	  het	  kampvuur,	  is	  er	  chocomel,	  
glühwein	  en	  gezellige	  muziek	  op	  het	  kerkplein.	  

Kinderwoorddienst   in  de  Advent 	  
De	  komende	  twee	  zondagen	  is	  er	  tijdens	  de	  eucharistieviering	  om	  11.00	  uur	  in	  de	  St.	  Josephkerk	  een	  
kinderwoorddienst	  voor	  basisschoolleerlingen.	  Het	  tweede	  en	  derde	  kaarsje	  van	  de	  adventskrans	  worden	  
aangestoken.	  Het	  wordt	  steeds	  lichter	  op	  weg	  naar	  Kerst! 	  

Zing  mee  op  Kerstavond! 	  
Hou	  je	  van	  zingen	  en	  wil	  je	  op	  Kerstavond	  tijdens	  de	  familieviering	  alles	  goed	  kunnen	  zien?	  Zing	  dan	  mee	  in	  
het	  Kinderkerstkoor!	  Je	  zingt	  met	  andere	  kinderen	  de	  kerstliedjes	  van	  de	  viering,	  zodat	  iedereen	  in	  de	  
stemming	  komt	  en	  fijn	  mee	  kan	  zingen!	  Kom	  oefenen	  op	  dinsdagavond	  19	  december	  van	  19.30	  tot	  20.30	  
uur	  in	  de	  St.	  Josephkerk.	  Doe	  je	  mee?	  


