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De kerk bestaat 100 jaar 
Onze naamgenoot de kerk, of moet ik zeggen onze naamgever, bestaat 100 jaar. Dat wordt dit weekend 

feestelijk luister bijgezet, op vele manieren. Een van die manieren was dat 16 kinderen van onze school 

vrijdagochtend gingen samenwerken met de ouderen van de Josephflat. Acht van hen zijn bloemstukjes wezen 

maken, die later de parochiezaal opfleuren, tijdens dit feestweekend. Dat ging zeer geanimeerd, de ouderen 

vonden dit erg leuk, onze kinderen ook trouwens.  

Acht andere kinderen uit de middenbouw hadden meegewerkt aan een kunstwerk dat geschonken is aan de 

kerk. Dat is vanmorgen onthult. Het is zeker een kijkje waard, het hangt in de gang die naar de parochiezaal 

leidt. Het is kleurrijk en vol van symboliek. Fraai!  

Daarna zijn deze kinderen met de ouderen spelletjes gaan doen. Ook dat was een levendige bedoening. Er 

werd veel gelachen en gepraat. Ook wat lekkers gegeten en gedronken. Dank aan de kinderen die samen met 

de ouderen dit feest hebben opgeluisterd. Klaar voor heel veel jaren Josephkerk.  

Josephkerk van harte gefeliciteerd met dit mooie jubileum en veel plezier dit weekend. Het wordt prachtig 

weer en zo hoort het ook. 

         

Verzoeken van ouders om bericht te plaatsen in/bij de nieuwsbrief 
Soms ontvangen wij berichten / bijlagen van ouders met het verzoek om die in / bij de nieuwsbrief te plaatsen.  

Wij plaatsen echter alleen berichten of voegen alleen bijlagen toe van onderwerpen die (in)direct met school 

te maken hebben en dus met onze kinderen.  

Om de stroom aan informatie naar ouders te beperken maken wij -helaas- geen uitzondering voor 

andersoortige berichten.  
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CITO eindtoets groep 8 
Zoals elk jaar heeft groep 8 de CITO eindtoets gedaan. Een wettelijk tweede criterium om te bepalen of de 

school een goed schooladvies heeft geformuleerd voor elk kind. De kinderen hebben de toets goed gemaakt. 

We zitten boven de landelijke ondergrens.   

In sommige gevallen hebben we met de ouders gesproken over de uitslag. Dat 

horen we te doen als het kind hoger scoort dan ons schooladvies. Er wordt dan 

gesproken over een mogelijke aanpassing van het advies. Ouders, kind en school 

zijn daar goed uitgekomen.  

Elk kind gaat volgend schooljaar naar een voor hem of haar geëigende vorm van Voortgezet Onderwijs. 

Allemaal heel veel succes en veel plezier daar. 

Schoolreizen 
Groep 6/7 

Op maandag 28 mei gaan de groepen 6 en 7 op op schoolreis naar  
SEC survivals. De bussen vertrekken om 09.00. Komt u ook zwaaien? 

Groep 4/5 

Op dinsdag 29 mei gaan de groepen 4 en 5 op schoolreis naar  
Ouwehands Dierenpark Rhenen. De bussen vertrekken om 09.00 

uur. Komt u ook zwaaien? 

Groep 1/2/3 

De groepen 1,2 en 3 gaan donderdag 31 mei op schoolreis naar 

Oud Valkeveen. De bussen vertrekken rond 09.15. Komt u ook 

zwaaien? 

In de bijlage vinden jullie voor alle groep meer informatie. Lees 

dit goed door. 

Allen veel plezier, waar je ook heen gaat. 
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Pret met rep 
Beste ouders/verzorgers, 

De groepen van de St. Josephschool hebben gisteren een show van Pret met rep gehad. Waarbij twee 

gastdocenten reptielen gingen laten zien. Het waren dieren, zoals een python, een vogelspin, een 

waterschildpad en een hagedis. Bij de vogelspin zeiden ze dat het een hamster was, dat was natuurlijk een 

grapje ;) Ze gingen met alle vijf de dieren langs. Er waren drie soorten slangen, de eerste was ongeveer een 

halve meter, de tweede was ongeveer een 1,50 meter en de derde was ongeveer 3 meter. De waterschildpad 

zag er lief uit, maar dat was hij niet. Er zat bij de waterschildpad iets roods in zijn mond dat is de tong en het 

lijkt net een worm. De hagedis heeft een harde huidlaag die iedereen wel wilde voelen.  

Geschreven door: Carline Uijlings en Tess Kuipers uit groep 7B. 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de wijk 

Een groot zomers feest! 
We vieren dat de St. Josephkerk 100 jaar bestaat. En dat doen we met jullie! 

Zaterdag 26 mei is er tussen 14.00 en 17.00 uur een avontuurlijke gezinsmiddag met spellen, torenbeklimmen, 

een GPS-speurtocht, oud-hollandse spelen, tafelvoetbal en een tafeltennistoernooi tegen pastoor Tuan. Voor 

iedereen is er limonade en suikerspin! Kom ook naar het kerkplein in Hooglanderveen. 

Zondag 27 mei is er om 11.00 uur in de St. Josephkerk een jubileumviering met kinderwoorddienst. Daarna 

opent burgemeester Bolsius om 12.30 uur de openluchtbrunch, met oud-hollandse spellen en creatieve 

workshops. Om 15.30 uur is de spetterende afsluiting met 'Sint Jozef, de musical'. Theater in de kerk, waarin je 

hoort hoe Jozef zijn Maria heeft leren kennen, zijn timmerwerkplaats maakte en nog steeds voor Vathorst en 

Hooglanderveen belangrijk is. Een vrolijke en muzikale voorstelling van theatermakers Kees Posthumus en Juul 

Beerda. 

 Er is nog meer te doen, kijk op www.stjoseph-olva.nl. Van harte welkom! 
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Inspiratieavond voor ouders bij Ska Kinderopvang 
Ska Kinderopvang bestaat 25 jaar en viert dat een jaar lang! O.a. met interessante en inspirerende workshops 

voor ouders. De komende inspiratieavond is op 11 juni a.s. Met de workshops ‘Babygebaren’ en ‘Hoe leer ik 

mijn kind omgaan met (zak)geld’. 

Babygebaren 
'Lekker', 'meer', 'drinken'. Een kind wil graag met je delen wat het beleeft en wat het nodig heeft. Met 

eenvoudige gebaren geef je je kind de mogelijkheid te communiceren als het nog niet kan praten.  

Hoe leer ik mijn kind omgaan met (zak)geld 
Jong geleerd is oud gedaan! Dat geldt ook voor het omgaan met geld. Op onze inspiratieavond van 11 juni a.s. 

geeft Geldloket Amersfoort tips en adviezen over de financiële opvoeding. 

Kijk voor meer informatie of om je aan te melden op www.ska.nl/25jaarska 

InDeBuurt033 

Elke week worden verschillende activiteiten georganiseerd in Vathorst en Hooglanderveen door mensen uit de 

wijk en het dorp zelf. Hierbij een kleine greep uit deze activiteiten: 

Talentenmiddag 6-14 jr 
Elke woensdagmiddag van 15.00-16.30 uur. 

Wijklunch 

Elke 1e maandag van de maand van 12.00-13.00 uur. 

Stevige stap training 11-13 jr 
Vanaf 11 juni 14.30 uur.  

Belevingsochtenden 0-4 jr 
Elke woensdag 9.30-10.30 uur.  

 
Deze en andere activiteiten zijn allemaal te vinden op: www.VathetVeen.nl 
Heb je zelf leuke ideeën?   Neem dan eens contact op met Anja.vandillen@indebuurt033.nl  
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