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De beste wensen 
Beste ouders, 
We zijn al weer 12 dagen onderweg in het nieuwe jaar. Hopelijk heeft u een fijn 
uiteinde gevierd en zijn de eerste dagen goed begonnen. Het hele team van de St. 
Josephschool wenst u een bruisend en sprankelend, stralend en schitterend, gezond en 
gelukkig en tot slot een zorgeloos en prachtig nieuwjaar!  

Personeel 
Daniëlle: Juf Daniëlle is dinsdag 8 januari bevallen van haar dochter Lynn! Met moeder en dochter gaat het 

goed. Wij feliciteren Daniëlle en haar man Mark! 

Charlie van Zijdveld: De nieuwe ondersteuner Charlie van Zijdveld komt op woensdag en donderdag de 

ondersteuningstaken van Sanne Kok-Wever op zich nemen. Zij zal met groepjes kinderen gaan werken ten 

behoeve van meer uitdaging voor het jonge kind, ondersteuning bij lezen of taalontwikkeling. 

Amber: Juf Amber is helaas ziek thuis.  Zoals het er nu naar uit ziet zal dit zeker diverse weken in beslag 

gaan nemen. Amber krijgt die tijd om weer in balans te komen. Wij wensen haar beterschap. 

Sponsorloop 
Op vrijdag 19 januari organiseren Milan (7B) en Simon (6A) een sponsorloop voor de opbouw van Sint 

Maarten. Wij willen nog steeds dat iedereen op Sint Maarten normaal kan leven. Uw kind heeft als het 

goed is een sponsorblad meegekregen om sponsoren te werven. Vergeet niet dat uw kind het blad uiterlijk 

woensdag 17 januari moet inleveren! Uw kind kan een prijs winnen voor wie het meeste geld opgehaald en 

wie de meeste rondjes gerend heeft. Vergeet niet dat uw kind op de dag van de sponsorloop sportkleren 

aantrekt. Kom u uw kind ook aanmoedigen op het schoolplein? De tijden van de sponsorloop zijn: 

- Groep 5 van 11:10 tot 11:40  
- Groep 6 van 11:55 tot 12:25 
- Groep 7 van 12:40 tot 13:10 
- Groep 8 van 13:30 tot 14:00 

 

Gevonden voorwerpen 
De bak met gevonden voorwerpen zit weer overvol. Tijd voor een opruiming dus. Komende 

maandag (15 januari) liggen de gevonden voorwerpen vanaf 8.30-9.00 uur in de hal 

beneden uitgespreid. Als u iets mist, kunt u dan nog even kijken of het erbij zit. Na 9.00 uur 

worden de restanten opgeruimd. Kleding wordt gewassen en gaat naar de kledingbank. 

Bakjes, bekers e.d. worden gewassen en gaan naar de kringloopwinkel.  

Mocht u iets specifieks missen en maandag niet in de gelegenheid zijn om te komen, belt u dan even naar 

school dan kijken wij maandagmorgen even voor u.  
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English please! 
Als school zijn we druk bezig om ons te ontwikkelen op het gebied van Engels. Dit past binnen onze visie op 

wat kinderen nodig hebben in de 21e eeuw. We hebben als team besproken wat wij belangrijk vinden en 

hoe we dat aan de kinderen op onze school kunnen meegeven. Hier hoort o.a. het kiezen van een nieuwe 

methode bij. 

Januari t/m mei zullen in het teken staan van methodes uitproberen. We hebben een keuze gemaakt uit 

drie methodes die we met de gehele school willen gaan proberen. In de onderbouw zal 

het vooral op speelse wijze worden aangepakt, bijvoorbeeld door middel van een 

liedje of rijmpje.  

Na het uitproberen zullen we met elkaar gaan kijken vanaf welke groep we Engels 

willen gaan aanbieden. Komende week zullen we starten met het uitproberen van de 

methode 'Take it easy'. Vraag uw kind er eens naar! 

Het brengen van uw kind bij de start van de dag (herhaal bericht) 
Omdat de kleutergroepen weer vollopen met nieuwe instroomkinderen is het fijn dat de kinderen van 

groep 3 zelfstandig naar de klas gaan vanaf het plein. Dit is inmiddels gestart, de leerkracht van uw kind 

heeft dit reeds aangekondigd. En bovendien zijn er al kinderen die zelfstandig de groep in lopen vanaf het 

plein. Heel fijn. 

Voor de kleuters geldt dat de kinderen van groep 2 afscheid nemen bij de kapstok, buiten de klas en 

zelfstandig de klas in gaan. De ouders van groep 0 en 1 kunnen mee naar binnen, de klas in, maar wilt u 

zorgen dat het afscheid kort is, dat maakt het makkelijker voor het kind en voor u. De leerkracht kan 

zodoende ook op tijd 8.30 uur de lessen starten. Mocht dit specifiek anders zijn voor uw kind, bespreekt u 

dit s.v.p. even met de leerkracht. Het zou een organisch proces moeten zijn, waarbij kinderen graag 

zelfstandig naar school/de klas willen leren gaan. 

Dank voor uw medewerking om logistieke stroom soepel te laten verlopen. 

Hulpouders gevraagd 
Voor de kerstvakantie hebben een aantal ouders met juf Floortje rekenspelletjes gemaakt. Nu moeten ze 

nog worden uitgezocht. Vele handen maken licht werk, wie er zou kunnen helpen: graag! 

Aanstaande dinsdagochtend (16/01) gaat juf Floortje hier mee door. Vanaf kwart voor 9 bij de 

schoolbibliotheek op de 1e etage. 

Inloopspreekuur GGD – reminder 
Elke eerste twee vrijdagen na de vakantie is jeugdverpleegkundige Merlijn van Zoomeren van half 2 tot half 

3 op school voor een inloopspreekuur. Volgende week vrijdag werkt zij niet. Deze dag wordt verplaatst naar 

26 januari. 
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Fietsen en veilig fietsverkeer 
’s Ochtends komen er veel kinderen op de fiets naar school en stallen hun fiets in het fietsenrek op het 

achterplein. We willen u vragen om erop te letten om de fietsen netjes te stallen, zoveel mogelijk in de 

buitenste rekken, omdat het middenstuk ook gebruikt wordt door de kleuters die daar met karren rijden. 

Daarnaast willen we u erop attenderen dat de staat van de fiets die behoort te voldoen aan de 

veiligheidseisen van verkeersveiligheid. Dit is de verantwoording van u als ouder. 

Dank voor de medewerking.  

Rapporten 1/2C 
De rapportavonden van 1/2C zijn verschoven naar 22 en 24 januari. De ouders van de Vlinderklas kunnen zich 

inschrijven en zijn hierover bericht via een DigiDuif. 

Binnenkort ontvangen de ouders van de overige groepen bericht over het inschrijven.  

Damclinic 
Afgelopen dinsdagmiddag kregen groep 7b en groep 8b een damclinic van 

meester Cees. Na een korte uitleg over de regels zijn alle kinderen 

enthousiast aan het dammen geslagen! Het was een leuke clinic. Sommige 

kinderen gaan zelfs meedoen aan het damtoernooi op 27 januari! 

 

DigiDuif APP 
DigiDuif berichten ontvangt u altijd op de in uw account ingestelde emailadressen. Als 

u 'push email' niet ingesteld hebt op uw mobiele telefoon / tablet / iPad,  ziet u de 

berichten natuurlijk pas als u zelf uw emailbox benadert. Uiteraard geldt dat ook als u 

dat doet op de PC. 

Wilt u snel op de hoogte gebracht worden, dan raden wij aan om de DigiDuif APP te 

installeren op uw mobiele telefoon / tablet / iPad en 'push berichten' in te stellen. De 

APP is ook handig om nood sms-en van school te ontvangen en digitaal in te tekenen 

voor oudergesprekken.  

De APP kunt u vinden in de Google Playstore en in de App store. Het staat u uiteraard 

vrij om deze wel of niet te installeren. 

 

mailto:kbs.st.joseph@kpoa.nl


 
 

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

4 

Nieuwsbrief 19 
12 januari 2018 

 

 

Muzieklessen in de school en buiten de school - Talentbeleid 
De school doet mee aan een muziekimpuls, waarbij alle klassen les krijgen van een gediplomeerd 

muziekdocent, tevens dirigent van fanfarekorps “Juliana en Bernhard”. Deze docent geeft nu les aan de 

groepen 5 en 7. Andere groepen krijgen ook muzieklessen. De lessen worden gegeven over een periode van 

drie jaar.  

Voor de kerstvakantie was er een showband op het plein te zien en vooral te horen. Wil je 

ook een instrument leren spelen of eens weten hoe het is om in een showband te spelen, 

geef je dan op voor een gratis proefles. In de bijlage kan je zien welke mogelijkheden er zijn. 

De brief is kindgericht, maar u als ouder gaat natuurlijk over deze besluitvorming ten 

aanzien van muzieklessen voor uw kind buiten school. Leest u de bijlage en geef uw kind 

deze muzikale kans.  

Werken met een leerarrangement - Talentbeleid 
In de kleuterbouw wordt tot de voorjaarsvakantie gewerkt met een leerarrangement. Een leerarrangement 

gaat uit van een probleemstelling waarin een betekenisvol en actueel maatschappelijk probleem aan de orde 

wordt gesteld. Hierbinnen worden de 21eeuwse vaardigheden en vakgebieden geïntegreerd. De 21e eeuwse 

vaardigheden kun je onderverdelen in: samenwerken, kennisconstructie, planmatig werken, 

probleemoplossend denken en creativiteit en ICT-geletterdheid. 

Overige groepen zullen dit schooljaar ook werken aan een leerarrangement. De leerkrachten zullen zelf in 

hun groepsmail hierover communiceren. Het inplannen van dit arrangement is vrij. Dit betekent dat er dit 

schooljaar geen schoolbreed thema wordt georganiseerd. 

mailto:kbs.st.joseph@kpoa.nl

