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Pinksteren!
Een van de moeilijkste van de katholieke feesten, merken wij steeds weer. Toch is Pinksteren een belangrijke
gebeurtenis in het leven van de vroegere Apostelen geweest. Angstig en verlaten zaten zij bij elkaar, nadat
Jezus was opgestegen naar de hemel. Tot er ineens Licht verscheen. Het Licht dat hen deed voelen en weten
dat zij de wereld in moeten trekken om het Woord van Jezus te gaan verkondigen. Zij wierpen hun angst van
zich af en zijn op allerlei plekken in de toen bekende wereld hun verhaal gaan vertellen. Een sterk verhaal,
want zie, 2000 jaar later spreken we er nog over.
En hoewel de kerkgang zienderogen afneemt, neemt de vraag naar zingeving steeds meer toe. Dat doen we in
deze tijd op andere manieren, ook goed.
Mijn Pinksterboodschap aan u is, zet elkaar in het Licht. Het licht van vriendschap, behulpzaamheid en van
mededogen. Wij zijn mensen. mensen met alle mooie, maar ook alle minder mooie kanten die daar bij horen.
Laten we elkaar in dat licht bezien en daar met mededogen naar kijken. Niet polariseren en aanscherpen, maar
begrip tonen.
Op onze Vreedzame St. Josephschool is dat de lijn die we steeds volgen. Een mooie katholieke eigenschap is in
dezen, dat wij elkaar steeds weer vergeven en nieuwe kansen laten ontstaan. Zeker voor kinderen belangrijk,
maar m.i. ook voor ons volwassenen. Ga in gesprek en vergeef.
Pinksteren geeft ons die boodschap. Ik wens u met uw gezin en vrienden prachtige Pinksterdagen!
Met vriendelijke groet,
Gert de Wit
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Personeel
Daniëlle Versteegh: Na een ontspannen zwangerschapsverlof is juf Daniëlle weer teruggekeerd voor groep 6A.
Op maandag en dinsdag staat, zoals voorheen, juf Ingrid voor de groep. Op woensdag, donderdag en vrijdag is
dat juf Daniëlle. Fijn dat je er weer bent, Daniëlle!
Marijn Klapwijk: juf Marijn komt volgende week weer terug van haar zwangerschapsverlof. Na een periode
genieten van haar dochters heeft ze zin om weer aan het werk te gaan. Marijn zal twee dagen in de week een
ondersteunende rol binnen de school vervullen. Op donderdag staat juf Marijn voor groep 6B naast juf Amber
die bezig is stappen te zetten in haar re-integratieproces. Fijn dat je er weer bent, Marijn!

100 jaar St. Josephkerk. De school 95 jaar.
Onze parochiekerk bestaat 100 jaar. Vrijdag 25 mei gaan enkelen van ons met een achttal kinderen die
meegewerkt hebben aan een kunstwerk voor de kerk, dat kunstwerk mede onthullen. Samen met kinderen van
de andere katholieke scholen, De Marke en DOK12. Die morgen zullen er door de kinderen ook
spelletjes gespeeld worden met ouderen uit het bejaardentehuis. Gezellig.
Parochie St Joseph, van harte gefeliciteerd!!
In het najaar viert de school haar 95 jarig bestaan. Daarover gaat u t.z.t. zeker nog meer horen.

Fijne vakantie, meester/juf!
De kinderen die deelnemen aan Levelwerk staat de komende periode een leuke maar pittige klus te wachten. Zij
gaan aan de slag met een leerarrangement waar zij een reisadvies gaan samenstellen voor hun meester of juf.
De ene juf gaat met een vriendinnengroep Zuid-Frankrijk in een Volkswagenbusje ontdekken, de andere juf
zoekt een camping voor haar en haar man in Nederland waar gebingood kan worden en een meester gaat
interrailen met zijn vriendin in Europa. Aan de kinderen de opdracht om een
accommodatie en/of activiteiten te regelen.
De kinderen zijn er deze week fanatiek mee aan de slag gegaan. Over 7 weken
vinden de presentaties aan de juffen en meesters plaats. Over een aantal
weken zullen de kinderen aan jullie laten weten hoe het proces verloopt. Houd
de nieuwsbrief in de gaten!

Feest in aantocht
De tijd van schoolreizen, kamp groep 8 en het Zomerfeest breekt weer aan. Met hopelijk mooi weer en leuke
activiteiten. Georganiseerd door team en ouders. Veel werk, met navenant veel plezier. Dank allemaal voor de
inzet en de zorg. Wij zullen er alles aan doen dit zo veilig mogelijk te laten verlopen.
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Het einde van het schooljaar in zicht
Voor ons, als schoolmensen, altijd een drukke tijd. We doen dan eigenlijk twee grote klussen
ineen. Het lopende schooljaar afronden (bij ons moet alles klaar zijn, er blijft niets liggen).
Maar we bouwen ook het nieuwe schooljaar op. Een uitdagende klus met zeker ook
stressmomenten. Maar gekoppeld aan de feesten ook leuk en gezellig.
In deze tijd wordt ook de schoolorganisatie van het volgende schooljaar gebouwd. Daar zijn
we al een tijd mee doende. Maar gezien het lerarentekort en de mobiliteit in scholen en KPOA, neemt dit nog
wel geruime tijd in beslag. Wij zullen u wanneer daar informatie over is van op de hoogte houden. Zodra dat
100% rond is, laten wij u dat weten. De medezeggenschapsraad is hierin namens u, onze sparringspartner.
Heeft u vragen, kom ze gerust stellen.

Onder begeleiding van vrijwilligers van muziekvereniging Juliana hebben de groepen 3 en 4 afgelopen
donderdag muziekinstrumenten bespeeld. Julius en Fleur schreven daar een stukje over:
Beste ouders
De kinderen uit groep 4a hebben muziek instrumenten gespeelt.
We konden trommelen en trompet spelen en een dwarsfluit en
trombone. We hadden nog een instrument maar we weten niet
hoe die heet.
we vonden het heel leuk
groetjes 4a en Julius en fleur

Vanuit de wijk
Pinksteren
Zondag vieren we het feest van de Geest, het mooie Pinksterfeest! Hoe zit dat ook weer met de vlammen, de
talen en het enthousiasme van de leerlingen van Jezus? Je hoort het in de grote kinderwoorddienst die tijdens
de eucharistieviering om 11.00 uur in de St. Josephkerk gehouden wordt. Kom je dit feest ook meevieren?

100 jaar St. Josephkerk
Van 24 tot en met 27 mei viert de St. Josephkerk het 100-jarig bestaan! Er is van alles te doen, voor iedereen!
Donderdag 24 mei wordt de tentoonstelling en het jubileum om 19.00 uur geopend door hulpbisschop Herman
Woorts; vrijdag 25 mei onthullen leerlingen van De Marke, DOK12 en de St. Josephschool een kleurrijk
kunstwerk, en spelen ze spelletjes met de senioren uit onze wijken. In de avond is er Aan Tafel bij Joseph, een
concert van Animato en de Gregoriaanse Schola en een kampvuuravond voor tieners en jongeren.
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Avontuurlijke spellenmiddag
Voor kinderen en gezinnen een avontuurlijke spelmiddag op zaterdag 26 mei. Van 14.00 tot 17.00 uur kun je
van alles doen: daag pastoor Tuan uit in het tafeltennistoernooi, laat je ouders zien dat jij beter bent in de oudhollandse spellen van hun jeugd, doe de GPS-speurtocht rond de kerk, beklim de kerktoren en laat je handen
het werk doen in verschillende creatieve workshops. Ook is er voor iedereen onbeperkt suikerspin! Voor
mama's en papa's is er om 20.00 uur de Avond van het Trappistenbier: over de geschiedenis van het
kloosterbier en een grote proeverij van de verschillende smaken die gebrouwen worden.

Spetterende muscial
Zondag 27 mei opent burgemeester Bolsius na de jubileumviering om 12.30 uur een grote brunch op het
kerkplein en dan is er ook voor kinderen van alles te doen! Geen feestje zonder poffertjes, loempia's en
verfrissende ijsjes! Het feestweekend wordt om 15.30 uur afgesloten met 'Sint Jozef, de musical' door Kees
Posthumus en Juul Beerda. Over Jozef, hoe hij Maria leerde kennen, zijn timmerwerkplaats en de verrassende
betekenis voor Vathorst en Hooglanderveen.
Meer over 100 jaar St. Joseph op de website www.stjoseph-olva.nl.
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