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‘De beweegpauze’  
Sinds de start van de vijf gelijke schooldagen eten de kinderen op school hun brood en spelen ze het half uur 

daarna of het half uur ervoor buiten. We hebben gemerkt dat ons speelplein voor de groepen 3 t/m 8, de 

zijkant en de voorkant, beperkt is in activiteiten. Het kleuterplein voldoet voortreffelijk, daar spelen de 

kinderen echt hun spel. De kinderen, en ook de leerkrachten, die op het voorplein en aan de zijkant 

spelen, zouden wel wat meer diversiteit wensen, zodat de kinderen in hun spel blijven en er minder kans is 

op incidenten. Om dit spel te bevorderen start maandag a.s. in de ‘grote’ pauzes de zogenaamde 

'beweegpauze' met een aanbod van sport en spel. Dit wordt georganiseerd door een extern bedrijf, 

'Sportivate'. (http://sportivate.nl/) 

Zij zijn deskundig in het aanbieden van diverse takken van sport en spel, prikkelen de creativiteit van de 

kinderen en bevorderen plezier en samenspel. Dit willen we opstarten op de St. Josephschool. De kinderen 

zijn niet verplicht tot deelname, het is hun pauze. Maar de ervaring leert dat er meer materialen en meer spel 

ontstaat, dat ze graag ergens aan mee doen. Er is altijd een sportdocent aanwezig die tevens de bevoegdheid 

heeft om deze activiteiten te organiseren, hij wordt ondersteund door stagiaires om de spellen met de 

kinderen te begeleiden. De leerkracht blijft voorlopig gewoon de 'pleinwacht lopen', er is  zodoende meer 

supervisie en meer te doen voor de kinderen. Wij zijn benieuwd hoe dit zal verlopen. Het zal eerst even 

wennen en organiseren zijn, maar schatten in dat het veel pauzeplezier oplevert. We houden u op de 

hoogte. Heeft u vragen, stel ze gerust. 

 

Opgelet: dubieuze meneer gesignaleerd in de wijk 
Het is al eerder voorgekomen in Hooglanderveen, dat er een dubieuze man, lange jas en met zijn broek op 

zijn knieën, is gesignaleerd in de wijk. Ouders wezen ons er op en ook enkele kinderen spraken er vandaag 

over. Deze meneer heeft zich nl. weer laten zien vandaag, volgens een ouder van school. In de volksmond 

wordt hij 'de potloodventer' genoemd. Wij kunnen dit niet controleren of dit zo is en wie dat is. We willen u 

er wel attent maken. Bij deze. Indien u een dubieuze verschijning, zoals deze man, signaleert, kunt u het 

beste direct 112 kan bellen. De wijkpolitie is op de hoogte, wij hebben vanochtend gebeld en dit met hem 

afgestemd. De politie heeft deze meneer nog niet kunnen bevragen of aanhouden op dit moment (16-3-2018 

om 11.30 uur). 
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Onderwijsstaking 14 maart 
Tijdens de massale onderwijsstaking in Amsterdam, bleek dat ook er veel ouders en kinderen meeliepen. In 

gesprek met hen bleek, dat zij zich zeer ernstig zorgen maken om de toekomst van het onderwijs aan hun 

kinderen, als het grote probleem van het lerarentekort niet wordt opgelost. M.i. een zeer terechte zorg.  

Soms vraag ik mij af of u als ouders de ernst van de situatie inziet. Logisch ook, u zit er toch verder vanaf. En 

dat bedoel ik met alle respect, niet zo badinerend als het wellicht klinkt.  

De teams ondervinden dagelijks de druk van ziek zijn, verlof of anderszins niet kunnen werken. Klassen 

worden massaal naar huis gestuurd, zoals u weet. Op de meeste scholen moet er niet iemand langdurig ziek 

worden, want dat gaan intern begeleiders, ondersteunend personeel en directieleden voor de klas. Daarmee 

is direct het brede onderwijs en de zorg die scholen bieden in het geding. Passend onderwijs wordt dan direct 

heel lastig. Want mede door de professionals in de school die niet een eigen klas hebben, is Passend 

Onderwijs goed vorm te geven. En dan is het nog niet eens heel eenvoudig. 

Ik denk dat als u zich als ouders laat horen aan de plaatselijke- en landelijke politiek, op welke manier dan 

ook, dat dat zeker bijdraagt aan het besef dat het vijf voor twaalf is. Dat salarissen echt omhoog moeten en 

de werkdruk omlaag, om te bevorderen dat jonge mensen weer voor ons mooie vak kiezen. Qua salaris zijn 

wij als basisonderwijs totaal niet concurrerend met ander sectoren. 

Mocht u op enige wijze actiebereidheid hebben, laat u het vooral weten, wellicht kunnen we elkaar 

versterken! 

Als bijlage vindt u een artikel die onze zorg ondersteunt. 

Namens mijn collega's,  

Gert de Wit 

In het kielzog van mijn uitgesproken zorg hierboven, vraag ik u, of u in uw omgeving mensen weet die 

overwegen weer het onderwijs in te gaan. Mensen met een "slapende" akte. Ik houd mij aanbevolen!! 

Tevredenheidspeiling 2018 
Onlangs vond u in uw mailbox de uitvraag mee te doen aan de tweejaarlijkse tevredenheidspeiling van KPOA, 

onze stichting. Ik wil u vragen dit inderdaad te doen. Tweejaarlijks peilen wij hoe u aankijkt tegen ons 

onderwijs, ons beleid en de uitvoering daarvan. 

Elke enquête heeft een bepaald aantal deelnemers nodig om valide te zijn. Vandaar mijn vraag, ook al heeft u 

weinig tijd, deze toch vooral in te vullen. Daarmee kunnen wij de uitslag adequaat analyseren en ons beleid 

aanpassen, indien nodig.  

Dank voor uw deelname. 
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Mad Science  
Vandaag was de 'Mad Science show' in de school. De show ging over energie. Twee enthousiaste professoren 

in witte jassen demonstreerden middels proefjes van alles over energie, waarbij de kinderen werden 

betrokken. Wat is dat precies, energie, en hoe zie je dat? Bijvoorbeeld het statisch maken van je haar, door er 

met een opgeblazen ballon over te wrijven, is energie.  

Verder konden we de stroom over zien flitsen van het ene item naar de andere, een soort bliksemflitsen. 

Vraag uw kind er eens naar, ze waren zeer enthousiast. 

Op 12 april begint de naschoolse techniekcursus. U kunt uw kind inschrijven voor deze naschoolse 

techniekcursus. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Hiervoor verwijs ik u naar de website van 

www.madscience.org 

                                          

De Grote Rekendag! 
Op woensdag 28 maart doen we mee aan de Grote Rekendag. Alle groepen gaan aan het werk met het 

thema 'de school als pakhuis'. Van groep 1 t/m groep 8 zijn de kinderen bezig met rekenactiviteiten: meten, 

wegen, schatten, noem maar op. 

We hebben veel dozen nodig. Vooral verhuisdozen, maar schoenendozen en andere kleinere doosjes kunnen 

we ook goed gebruiken. Daarnaast is het fijn als we (boodschappen)kratten mogen gebruiken. Zet u hierop 

wel de naam & groep van uw kind? 

Wilt u de dozen en kratten komende week meegeven? Hartelijk dank! 

mailto:kbs.st.joseph@kpoa.nl
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Koningsspelen (herhaald bericht) 
Om de Koningsspelen in goede banen de leiden zijn we nog steeds op zoek naar enthousiaste ouders die ons 

willen helpen. Voor de groepen 3 t/m 8 staat de teller op 48. Daar zijn we al heel blij mee! We hebben 

minstens 100 hulpouders nodig dus we kunnen er nog genoeg gebruiken. Heeft u zin en tijd om ons te 

helpen? U kunt zich aanmelden bij de leerkracht. 

De luizencontrole 
Er is weer druk gecontroleerd op luizen de afgelopen weken. Hartelijk dank voor jullie 

inzet beste 'luizen-ouders', voor al het gepluis en tegen het oprukken van de luis. Er zijn 

klassen waar het helemaal weg blijft, fijn, en ook groepen waar het steeds weer de kop 

op steekt, minder fijn. Blijft u ook thuis goed controleren en vooral veel kammen. Ook 

andere plaatsen waar hoofden tegen aankomen, zoals hoofdkussens, autostoelen, 

knuffels, sjaals, mutsen, het maken van selfies in groepjes.  Bij de GGD kunt u tevens 

advies vragen. Merlijn van Zoomeren is verbonden aan onze school. 

Vanuit de wijk 
Kinderwoorddienst 

In de Vastentijd is er iedere zondag kinderwoorddienst tijdens de eucharistieviering in de St. Josephkerk. Je 

krijgt van de pastor het kaarslicht mee en dan heb je een eigen samenkomst rond het verhaal van Jezus. 

Halverwege de viering help je de pastor dan mee met het klaarmaken van de altaartafel. Kom je ook, 

komende zondag om 11.00 uur in de St. Josephkerk? Leuk! 

Palmpasen in Vathorst-Hooglanderveen 

De feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem wordt zondag 25 maart gevierd met versierde palmpaasstokken. 

Je mag zelf een palmpaasstok knutselen, maar je kunt die zondag ook om 10.00 uur meedoen aan het 

ZondagsOntbijt in de Parochiezaal St. Joseph. Er wordt dan meer verteld over de palmpaasstok, je kunt 

komen ontbijten en kinderen kunnen hun eigen palmpaasstok maken. De knutselmaterialen zijn aanwezig! 

Aansluitend is er om 11.00 uur een eucharistieviering in de St. Josephkerk met een rondgang en een 

kinderwoorddienst.  

Er is ook een inzameling van houdbare paaslekkernijen voor de kinderen en ouderen die afhankelijk zijn van de 

Voedselbank! 
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