
 
 

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

1 

Nieuwsbrief 24 
16 februari 2018 

 

 

Personeel 
Omdat Sanne Kok-Wever, nu leerkracht van groep 2/3 en groep 6A,  haar ondersteunende taken niet kan 

uitvoeren is vanaf januari een invaller voor haar ondersteunende taken ingezet. 

Charlie van Zijdveld is tijdelijk aangesteld, tot de zomer, om ondersteunende taken uit te voeren voor de 

onderbouw inzake uitdaging voor jonge kinderen in de vorm van Levelspel. Ook geeft ze taalondersteuning 

bij de kleuters. Zij is leerkracht en zal af en toe ook een groep overnemen of ondersteunen t.b.v. het 

primaire proces. Haar werkdagen zijn op maandag en woensdag. 

Vera van Randwijck: Vera is tijdelijk aangesteld om met meer- en hoogbegaafde kinderen van groep 5 t/m 

groep 8 te werken, het zogenaamde Levelwerk. Zij is er op donderdag. Deze taak werd door Amrah Kuiper 

uitgevoerd, maar Amrah staat ten tijde van de afwezigheid van Amber v.d. Hoven voor groep 6B. Zodra 

Amber weer op donderdag en vrijdag voor de groep kan, zal Amrah haar Levelwerktaken weer op zich 

nemen.  

We zijn blij dat we, in tijde van lerarentekorten, toch deze twee ondersteuners hebben kunnen aanstellen.  

Sandra Goldewijk, onze ib-er van de bovenbouw heeft nog steeds de plusklas onder haar hoede.  

Joke van Werven heeft het levelwerk van groep 4 onder haar hoede.  

Theatervoorstelling groep 1,2,3: “Mannetjes met Plannetjes”.  
Afgelopen donderdag was de interessante en speelse voorstelling voor de onderbouw. Het speellokaal was 

omgetoverd in een theater. De voorstelling die gespeeld werd was 'Mannetjes met Plannetjes' gespeeld 

door toneelgezelschap Buro Banning. Het was een heuse theaterbeleving. Uw kind heeft er vast iets over 

verteld. Wilt u er nog meer over weten, kunt u op deze website kijken: 

https://www.burobannink.nl/mannetjes-met-plannetjes/  

Hier, op de site, wordt gesproken over een peutervoorstelling. Op school is de voorstelling passend 

gemaakt voor kinderen van 4 tot 7 jaar. 

Oudergesprekken 
Deze zijn voor alle groepen weer achter de rug. We kijken terug op goede gesprekken, 

hopelijk u ook. U kunt altijd nog een aparte afspraak maken, mocht u nog vragen hebben 

over school of de ontwikkeling van uw kind. De gesprekken voor groep 6B volgen nog na 

de voorjaarsvakantie. De ouders krijgen apart bericht hierover. 
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De vijfde ziekte 
Deze heerst nog steeds binnen de school. Er kwam afgelopen week nog een melding binnen dat een kind de 

verschijnselen heeft. Het kan invloed hebben op de zwangerschap. Krijgt een zwangere vrouw in de eerste helft van 

de zwangerschap de vijfde ziekte? Dan is er een klein risico op een miskraam. Bij de meeste vrouwen verloopt de 

zwangerschap normaal en zijn er voor de baby geen gevolgen. Kijkt u op de website van de RIVM voor meer 

informatie en maatregelen. In eerder nieuwsbrieven hebben wij hierover informatie gegeven.  

PO in actie: Onderwijsstaking op 14 maart  
Een volgende stakingsactie binnen het Primair onderwijs is van start. Vooral het lerarentekort is 

aandachtpunt. Hiermee ook het salaris, daar HBO-opgeleiden niet voor het startsalaris van een leerkracht 

de arbeidsmarkt op willen. Veel jongeren kiezen dus voor een andere studierichting. Minister Slob maakt 

een gebaar in de goede richting, maar is nog niet doordrongen van het nijpende tekort en de oorzaak 

ervan. Wij helpen hem graag mee op weg dit serieus aan te pakken. We willen graag voldoende goed 

opgeleide, gekwalificeerde leerkrachten voor uw kind.  Op 14 februari was de stakingsdag 

van Noord -Nederland. Op 14 maart staat de stakingsactie van midden Nederland 

gepland. U hoort na de voorjaarsvakantie hoe dit er voor de St. Josephschool uit gaat 

zien.  

Wilt u vast rekening houden dat onze school op deze dag mogelijk dicht gaat en wellicht 

al opvang voor uw kind achter de hand hebben? We houden u op de hoogte. 

Zwemles onder schooltijd 
Soms komt het voor dat een zweminstituut zwemles onder schooltijd laat plaatsvinden. Dat is niet in 

overeenstemming met de leerplichtwet. Zij mogen dat doen, maar de school kan dit ook 

weigeren. Dat zal zij in principe altijd doen. Mocht van overmacht sprake zijn, dan wordt 

contact opgenomen met de leerplichtambtenaar. Die zal bepalen of e.e.a. toegestaan kan 

worden. Wilt u hier, in geval dit speelt, goed met uw zwembad bespreken. Dank. 
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Knutseltip 
Sneeuw in huis met deze leuke knutsel! 
 
Het is nog steeds winter! Daarom deze week een “sneeuwvlok” – 
knutsel. Allemaal in grootte en vorm verschillende sneeuwvlokken! 
 
Wat heb je nodig? 
Wattenstaafjes    Schaar 
Gekleurd papier Lijm 
 
Hoe ga je te werk? 
Op de foto zie je verschillende sneeuwvlokken. Probeer deze na 
te maken met de wattenstaafjes. Je kan de wattenstaafjes ook 
doormidden knippen. Plak de sneeuwvlokken goed vast zodat je 
het gekleurde papier kan ophangen!  

 

Veel knutselplezier! 

Vanuit de wijk 
Kinderwoorddienst op weg naar Pasen 

In de vastentijd, op weg naar het Paasfeest, is er iedere zondag alle aandacht voor kinderen in de St. 

Josephkerk. Zo kun je komende twee zondagen 18 en 25 februari meedoen aan de speciale 

kinderwoorddienst voor basisschoolleerlingen. Je hoort de verhalen van Jezus in de woestijn en op de berg 

en gaat dan ook zelf aan de slag. De vieringen beginnen om 11.00 uur in de St. Josephkerk, je neemt dan 

het lichtje vanuit de eucharistieviering voor alle mensen, mee naar de kinderwoorddienst.  

  

Kerk op Schoot voor kleuters 

Voor de kleuters is er op zondag 4 maart een eigen viering. De kleuters met hun mama's of papa's worden 

door pastor Roderick naar voren gevraagd en gaan dan met het lichtje uit de kerk naar de parochiezaal voor 

de Kerk op Schoot. Liedjes, een gebedje, een toepasselijke knutsel en natuurlijk samen kaarsjes aansteken. 

In de kerk gaat voor alle andere mensen de viering verder. Kom je ook om 11.00 uur in de St. Josephkerk?! 
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