
 
 

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

1 

Nieuwsbrief 23 
9 februari 2018 

 

Fundament voor talent: Leerarrangement carnaval 
Afgelopen weken hebben de kinderen van de groepen 4 en 5 gewerkt aan hun deelname voor de 

carnavalsoptocht. 

Kinderen kregen de opdracht om zelf een kar met bijpassend thema aan te kleden. D.m.v. samenwerken 

hebben zij dat zelf bedacht en gemaakt. Uitgangspunt is dat de kinderen in overleg zelf een idee bedenken, 

besluiten en uitvoeren. Het thema Volkswagen, muziek en Happy meal was goed te zien tijdens de optocht.  

Naast de aankleding van de kar zijn er kinderen verantwoordelijk geweest voor de PR en de algehele 

aankleding. Zo werden er flyers gemaakt en heeft een groepje de opdracht gekregen een videoverslag te 

maken tijdens de optocht.  

Er is hard gewerkt en wat zijn er mooie dingen gemaakt! 

     

Fundament voor talent: Bekendmaking bedrag sponsorloop St. Maarten 
Afgelopen dinsdagmiddag hebben Milan en Simon het eindbedrag bekend gemaakt aan de kinderen van de 

groepen 5 t/m 8. Vol enthousiasme hebben ze ons kunnen vertellen dat er €2126,75 is opgehaald. Daar 

mogen we trots op zijn. Wat zullen de mensen op St. Maarten blij zijn met dit bedrag. 

We willen Simon en Milan bedanken voor dit initiatief! 
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Verslag floorballtoernooi 
Zondagochtend 4 februari 10:30 uur 

De sportieve jongens en meisjes van groep 4A stonden te popelen om mee te doen aan het schooltoernooi 

“Floorball”. Dit is een razendsnelle zaalsport en lijkt op een combinatie van ijshockey en voetbal. De 

teamleden hadden al een clinic gekregen op school en ze waren al bekend met de spelregels.Eerst hadden 

we een teambespreking in de kantine. De jongens en meisjes maakten samen een opstelling, er werden 

duidelijke afspraken gemaakt en natuurlijk werd er een yell bedacht. Die ging zo; 1-2-3-4, wij spelen met 

plezier, onze shirtjes zijn groen en wij worden KAMPIOEN!!!! 

Voordat de wedstrijd zou beginnen hebben wij de mooie grote bekers bewonderd. Het team was overtuigd 

dat de grootste beker toch wel haalbaar zou zijn. Hoe ‘cool’ was dat om de grote beker mee te nemen naar 

de  St. Josephschool? Bryan, Ellen, Gyon, Lente en Lois hadden veel zin om floorball te spelen! 

De eerste wedstrijd was voor het team 4A een makkie. Er werd vroeg in de wedstrijd 2 goals gemaakt en er 

volgde nog 2 prachtige doelpunten. Een mooie start van het toernooi, 4-0 gewonnen. Verhitte en blije 

gezichten kwamen van het veld af.Een snelle evaluatie van de wedstrijd samen met de coach. We hebben 

elkaar tips en tops gegeven en vol vertrouwen gingen we naar de tweede wedstrijd. 

Een spannende wedstrijd, helaas verloren. Maar het team heeft tot de laatste minuut gestreden op zoek 

naar de tegengoal. Dat is niet gelukt. Het was een toffe wedstrijd en verliezen is helemaal niet erg, want we 

spelen voor het plezier.  

De derde wedstrijd was een gelijkspel. St Josephschool was sterker en speelde veel op de helft van de 

tegenstander. Maar die konden goed verdedigen en scoren was lastig en dus ook niet gelukt. Leuke 

wedstrijd en met een goed gevoel schudden ze de handen van de tegenpartij. 

Na een korte pauze van sneetjes brood, drinken en op adem komen werd er gestart met de vierde 

wedstrijd. Een rommelige partij, veel valpartijen en Ellen werd op haar hand geslagen met de stick. Gelukkig 

stond er een wissel klaar om de laatste minuut het team te versterken. Helaas met 1-0 verloren, maar dat 

was wel tegen een topteam. 

De laatste en vijfde wedstrijd was het hard tegen hard, tand tegen tand en er werd fanatiek gestreden. 

Aanvallen en verdedigen, samenwerken en overspelen. Wat baalde het team van de tegengoal, 1-0 achter. 

Maar St. Josephschool gaf zich niet zomaar gewonnen. Tot de allerlaatste minuut hebben ze alles gegeven 

en jaaaaaaaa, een harde, lange bal rolde van heeeeeeel ver de goal in!!! 1-1!!! En twee seconden later was 

de wedstrijd afgelopen, net binnen de tijd!!! Bryan, Ellen, Gyon, Lente en Lois waren zo blij! En de coach? 

Super trots natuurlijk! 

Wij zijn derde geworden van onze poule en kwamen daardoor net niet in de halve finale. Toch kijken wij 

terug op een leuke en sportieve dag. En wat was de reactie van de kids? WIJ DOEN VOLGEND JAAR WEER 

MEE!!!!!  

Een sportieve groet, 

Sandy van de Craat 
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Vanuit de wijk 
Alle kinderen welkom bij vakantieprogramma Ska 

De komende voorjaarsvakantie staat op de buitenschoolse opvang van Ska Kinderopvang in het teken van 

het thema (Winter)spelen. De bso-medewerkers hebben weer aantrekkelijke activiteiten voorbereid. We 

gaan bijvoorbeeld curlen, houden een stamppottencompetitie, pimpen onze koksmuts en ons eigen bord. 

De 6-plussers kunnen een workshop Handlettering volgen en met de tieners gaan we schaatsen op de 

ijsbaan in Utrecht.  Op www.ska.nl/winterspelen vindt u het vakantieprogramma.  

Ook voor niet-klanten  
Bent u (nog) geen klant van Ska Kinderopvang, maar wilt u uw kind toch een of meer dagen mee laten doen 

aan het leuke vakantieprogramma? Dan is de incidentele opvang iets voor u! U kunt bij Ska Kinderopvang 

ook een vakantiepakket afnemen, zodat u in alle vakanties verzekerd bent van opvang.  
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