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De  laatste  weken…  
De	  laatste	  zes	  weken	  van	  het	  schooljaar	  breken	  aan.	  De	  zomer	  heeft	  zich	  afgelopen	  weken	  
al	  laten	  zien.	  Warme	  dagen,	  warme	  lokalen.	  Veel	  buitenspelen	  voor	  de	  kleuters	  en	  extra	  
buitenlessen	  op	  het	  plein,	  zoals	  de	  musical	  oefenen	  in	  het	  pannaveldje	  tot	  rekenlessen	  op	  
het	  plein	  waren	  mogelijk.	  De	  schoolreisjes	  zijn	  ‘in	  de	  pocket’,	  de	  Cito’s	  zijn	  in	  volle	  gang	  en	  
de	  rapporten	  in	  de	  maak.	  Aan	  de	  formatie	  wordt	  nog	  gepuzzeld.	  Wel	  is	  de	  groepsverdeling	  
bekend,	  dus	  welke	  groepen	  de	  school	  volgend	  jaar	  gaan	  ‘bevolken’.	  Hierover	  meer	  verderop	  
in	  de	  nieuwsbrief.	  Ook	  het	  zomerfeest	  op	  28	  juni	  staat	  op	  het	  programma.	  Daar	  hoort	  u	  nog	  over	  via	  de	  
commissie	  die	  dit	  organiseert.	  Voor	  nu,	  hieronder,	  de	  overige	  informatie	  over	  school-‐	  en	  evt	  de	  wijk.	  

Vertrek  teamleider  onderbouw  
Na	  dit	  schooljaar	  zal	  ik	  stoppen	  als	  teamleider	  onderbouw	  op	  de	  	  St.	  Josephschool.	  Met	  heel	  veel	  plezier	  en	  
uitdaging	  heb	  ik	  afgelopen	  acht	  jaar	  gewerkt	  samen	  met	  dit	  fantastische	  team	  en	  mijn	  collegaMT-‐leden.	  Er	  is	  
veel	  veranderd,	  veel	  gebeurd	  en	  veel	  geleerd	  en	  natuurijk	  ook	  veel	  gelachen	  met	  elkaar.	  Voor	  mij	  is	  het	  tijd	  
voor	  een	  nieuwe	  werkplek,	  al	  dan	  niet	  in	  het	  onderwijs,	  een	  bezinning	  op	  mijn	  arbeidzame	  leven	  als	  het	  ware.	  
Ik	  loop	  op	  dit	  moment	  heel	  bewust	  door	  de	  school	  en	  realiseer	  me	  in	  het	  bijzonder	  welke	  fijne	  plek	  dit	  is	  om	  te	  
werken	  en	  waar	  ik	  inderdaad	  afscheid	  van	  neem.	  Gewoon	  omdat	  het	  tijd	  is	  voor	  iets	  anders.	  Ik	  zal	  mijn	  
collega’s	  en	  vooral	  ook	  de	  kinderen	  zeker	  gaan	  missen.	  We	  hebben	  nog	  enkele	  weken	  te	  gaan,	  dus	  ik	  ben	  nog	  
gewoon	  op	  school.	  

Wie	  mijn	  taken	  gaat	  overnemen,	  daar	  hoort	  u	  zo	  spoedig	  mogelijk	  over.	  	  

Met	  vriendelijke	  groet:	  Rachel	  Naron,	  teamleider	  onderbouw.	  

Formatiezaken  
Het	  einde	  van	  het	  schooljaar	  nadert.	  Wij	  zijn	  druk	  doende	  de	  contouren	  van	  het	  volgende	  schooljaar	  in	  beeld	  te	  
brengen.	  Daarover	  zijn	  diverse	  mededelingen	  te	  doen.	  Er	  volgt	  vandaag	  een	  brief	  omtrent	  een	  wijziging	  in	  de	  
groepsformatie.	  	  

Binnen	  onze	  school	  zullen	  er	  personele	  veranderingen	  plaatsvinden	  .	  Enkele	  collega’s	  hebben	  besloten	  hun	  
carriere	  elders	  voort	  te	  zetten.	  Dat	  zijn	  Rachel	  Naron,	  Astrid	  Boersen	  en	  Ingrid	  Broekman.	  Allen	  hebben	  vele	  
jaren	  van	  trouwe	  dienst	  op	  de	  Josephschool	  doorgemaakt.	  Maar	  allen	  hebben	  ook	  de	  behoefte	  elders	  te	  gaan	  
kijken.	  Ook	  geldt,	  dat	  zij	  met	  pijn	  in	  hun	  hart	  de	  voordeur	  achter	  zich	  zullen	  dicht	  trekken.	  Maar	  nieuwe	  
vergezichten	  lonken.	  

Partir	  c’est	  mourir	  un	  peu!	  Afscheid	  doet	  pijn!	  Zeker	  als	  je	  ergens	  met	  veel	  plezier	  hebt	  gewerkt.	  Zij	  zullen	  op	  
hun	  eigen	  manier	  nog	  wel	  van	  zich	  laten	  horen.	  En	  wij	  zullen	  natuurlijk	  op	  gepaste	  wijze	  afscheid	  van	  hen	  
nemen.	  

Momenteel	  zijn	  we	  doende	  de	  leeggevallen	  plekken	  op	  te	  vullen.	  Dat	  is	  voor	  een	  deel	  al	  gelukt.	  Maar	  we	  zijn	  er	  
nog	  niet.	  We	  streven	  ernaar	  het	  complete	  formatieplaatje	  na	  27	  juni	  aan	  u	  te	  kunnen	  presenteren.	  	  

Mocht	  u	  vragen	  hebben,	  kom	  ze	  gerust	  stellen.	  
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Groepsverdel ing  2018-‐2019  

Over	  de	  groepsverdeling	  is	  een	  aparte	  brief	  gemaakt.	  Deze	  is	  reeds	  via	  de	  DigiDUIF	  naar	  u	  toegekomen.	  	  

Schoolreizen  
Afgelopen	  week	  stond	  in	  het	  teken	  van	  de	  schoolreisjes.	  Er	  is	  gesurvivald	  door	  de	  bovenbouw,	  in	  Almere.	  De	  
groepen	  4/5	  zijn	  naar	  Ouwehands	  Dierenpark	  geweest	  en	  de	  kleuters	  hebben	  zich	  kostelijk	  vermaakt	  in	  de	  Oud	  
Valkenveen	  te	  Naarden.	  

Het	  weer	  deed	  mee	  van	  mooi	  en	  warm	  tot	  een	  regenachtig	  vertrek	  bij	  de	  kleuters.	  Het	  mocht	  de	  pret	  niet	  
drukken.	  Dank	  voor	  uw	  bijdrage	  in	  het	  mogelijk	  maken	  van	  de	  schoolreisjes.	  

	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  

Toiletten  extra  schoongemaakt  
Hygiëne	  is	  al	  jaren	  een	  zorg	  van	  u,	  als	  wij	  de	  ouderenquêtes	  analyseren.	  Ik	  ben	  blij	  u	  te	  kunnen	  melden	  dat	  
vanaf	  deze	  week	  er	  dagelijks	  een	  extra	  schoonmaakronde	  in	  de	  toiletten	  wordt	  gehouden.	  Tussen	  11.30	  en	  
12.30	  uur.	  Hiermee	  zijn	  halverwege	  de	  dag	  de	  toiletten	  weer	  schoon.	  Fijn!	  We	  evalueren	  dit	  na	  de	  zomer	  om	  te	  
zien	  of	  we	  de	  tijden	  van	  schoonmaak	  wellicht	  moeten	  aanpassen.	  

Avondvierdaagse  
De	  komende	  week	  gaan	  weer	  talloze	  kinderen	  van	  onze	  school	  de	  avondvierdaagse	  lopen.	  Altijd	  weer	  een	  hele	  
happening.	  Ik	  wens	  de	  kinderen	  en	  hun	  begeleiders	  mooie,	  niet	  te	  warme	  avonden.	  Veel	  wandelplezier!	  
Voorbereidingscommissie,	  weer	  bedankt	  voor	  het	  vele	  werk	  om	  onze	  kinderen	  blij	  te	  maken.	  
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Op  zoek  naar…  
Het	  afgelopen	  jaar	  hebben	  we,	  in	  samenwerking	  met	  kinderen,	  bekeken	  hoe	  we	  het	  podium	  op	  de	  eerste	  
verdieping	  praktischer	  in	  kunnen	  richtingen.	  Met	  behulp	  van	  een	  ontwerper	  (en	  ook	  ouder	  van	  de	  school),	  
Claudia	  Echten,	  is	  er	  nu	  een	  prachtig	  ontwerp	  tot	  stand	  gekomen.	  We	  willen	  graag	  voor	  de	  zomervakantie	  een	  
eerste	  stap	  maken	  in	  het	  realiseren	  daarvan.	  De	  hoekwerkplek	  gaan	  we	  als	  eerste	  maken.	  In	  het	  ontwerp	  
hieronder	  zie	  je	  hoe	  dat	  eruit	  ziet.	  	  

  

  

  

  

  

  

  
	  

We	  zoeken	  een	  handig	  vader/moeder/opa/oma/tante/oom	  etc.	  die	  ons	  wil	  helpen	  deze	  werkplek	  te	  realiseren.	  
Aanmelden	  kan	  via	  m.vandruten@kpoa.nl.	  Datum	  en	  tijd	  gaan	  in	  overleg.	  

  

Kunstatel iers   in  de  kleuterbouw  
Afgelopen	  woensdag	  is	  met	  passie	  en	  creativiteit	  de	  2e	  ronde	  kunstateliers	  gegeven.	  Het	  was	  weer	  bruisend	  en	  
afwisselend	  voor	  de	  kinderen.	  Kleien,	  spatten	  en	  dansen	  en	  aquarelleren.	  Ook	  technische	  kunst	  was	  een	  
onderdeel	  en	  kinderen	  konden	  ook	  kennis	  maken	  met	  het	  circus.	  Wilde	  dieren	  werden	  getemd	  en	  de	  clowns	  
maakten	  grappen.	  Dank	  aan	  u	  ouders,	  voor	  uw	  hulp.	  Wij,	  kinderen	  en	  leerkrachten,	  hebben	  erg	  genoten.	  
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  Uit   de  wijk     
Kerk  op  Schoot  voor  kleuters  
Voor	  de	  laatste	  keer	  dit	  seizoen	  is	  er	  zondag	  3	  juni	  een	  Kleuterkerk	  in	  de	  Parochiezaal	  St.	  Joseph.	  Terwijl	  in	  de	  
St.	  Josephkerk	  de	  eucharistieviering	  (11.00	  uur)	  begint,	  nodigt	  pastor	  Roderick	  alle	  kleuters	  (en	  peuters)	  en	  een	  
van	  hun	  ouders	  uit	  voor	  een	  eigen	  viering	  in	  de	  Parochiezaal.	  Een	  zomers	  thema	  dit	  keer:	  varen	  op	  het	  meer.	  
Jezus	  deed	  het	  ook,	  maar	  hoe	  spannend	  was	  dat	  ook	  weer?	  Er	  klinken	  liedjes,	  je	  gaat	  samen	  bidden,	  er	  is	  een	  
knutsel	  en	  natuurlijk	  steek	  je	  een	  eigen	  kaarsje	  aan.	  Kom	  je	  ook?	  

Onthull ing  schoolkunstwerk  
Leerlingen	  van	  DOK12,	  De	  Marke	  en	  de	  St.	  Josephschool	  hebben	  voor	  het	  100	  jarig	  jubileum	  van	  de	  St.	  
Josephkerk	  een	  kleurrijk	  kunstwerk	  gemaakt.	  Het	  verbeeldt	  in	  100	  kleine	  schilderingen	  het	  verhaal	  van	  de	  
hoop.	  De	  kleuren	  nemen	  de	  kijker	  mee	  vanuit	  de	  ‘prestatiegerichte	  maatschappij’	  naar	  het	  warme	  omzien	  in	  de	  
geloofsgemeenschap.	  Het	  kunstwerk	  is	  vrijdag	  door	  de	  directeuren	  en	  pastoor	  Tuan	  te	  midden	  van	  leerlingen	  
en	  senioren	  onthuld.	  Daarna	  speelden	  de	  kinderen	  hun	  favoriete	  bordspel	  met	  de	  senioren.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  


