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Personeel
Nithard Keijdener: Ik meld u dat Nithard Keijdener, vanaf heden niet meer werkzaam zal zijn op de St.
Josephschool. In onderling overleg, is hiertoe door ons bestuur (KPOA) besloten. Ouders en kinderen van groep
5B zijn hiervan op de hoogte gebracht.
Ingrid van de Bunt: Na bijna 10 jaar gewerkt te hebben op de St. Josephschool, ben ik zoek gegaan naar een
nieuwe uitdaging. Nu mijn oudste zoon op de basisschool zit, vind ik het fijn dichter in de buurt te werken. En
dat is mij gelukt. Na de zomervakantie ga ik op een basisschool werken in de middenbouw in Putten.
Ik heb met veel plezier op de St. Josephschool gewerkt. Het was niet altijd even makkelijk, maar ik heb een fijne
tijd gehad waar ik veel geleerd heb, gelachen heb met mijn lieve collega’s, genoten heb van de leuke kinderen
op school, maar ook van de fijne samenwerking met de ouders.
Bedankt allemaal!
Lieve groet, Ingrid van de Bunt-Broekman
Natasja Boeschoten: Aankomende donderdag gaat Natasja trouwen met haar Jorre. Wij wensen haar een
mooie dag, heel veel plezier en een lang en gelukkig leven samen.
De kinderen van haar klas (1/2D) krijgen derhalve hun rapport al mee op dinsdag 19/06. Voor alle andere
groepen gaan de rapporten mee op dinsdag 26/06.

Studiedag op 25/06 DE KINDEREN ZIJN DIE DAG VRIJ
Op maandag 25/06 is er de laatste studiedag van het schooljaar. Traditiegetrouw stellen we dan de formatie
van het komende schooljaar vast, alsmede ons onderwijskundig jaarplan. Op 27/06 liggen deze voorgenomen
besluiten op de MR-tafel. Daarna brengen wij U op de hoogte van de formatie van schooljaar 18/19.

Herschikking van de groepen 2/3, 3 en 4
Tijdens de ouderavond van 11/06 hebben we de ouders van bovengenoemde groepen meegenomen in ons
voorgenomen besluit bovengenoemde groepen te herschikken in twee groepen 4, een 4/5 combinatiegroep en
twee groepen 5. Op 27 juni a.s. ligt dit voorstel ter besluitvorming op de MR-tafel.
Wij hanteren criteria in dit soort processen, die maken dat wij zo evenwichtig mogelijke groepen kunnen
formeren. Wij hebben ouders gevraagd hiervoor input aan te reiken. De school kent de kinderen in school en in
hun klas. Met al die gegevens maakt de school een nieuw verdeling. De school bepaalt uiteindelijk de
definitieve samenstelling.
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Schooltijden blijven volgend jaar gelijk
Tijdens de ouderavond van 11/06 jl. kwam de vraag of de eindtijden van school gaan veranderen. In de MR en
met het team is dit inderdaad besproken. Hierover is nog geen besluit genomen. Het zal dan gaan over een
kleine verlenging van de schooldag. We nemen nog wat onderzoekstijd om de voor- en nadelen en de
noodzaak te bepalen. We houden u op de hoogte.
De schooltijden blijven vooralsnog net zoals dit jaar:
8.20 uur: deuren gaan open

8.30 uur: start van de lessen

14.00 uur: einde van de lessen.

Kamp groep 8
Groep 8 kamp 2018
We kwamen aan bij de Haverkamp in Hengelo. Op kamp deden we het spel: ‘Expeditie Robinson’. De 1e
opdracht was een tent bouwen. Daarna gingen we kanoën, en er viel iemand in het water. Moet je raden
wie…..Ja, klopt! Meester Marcel! Daarna gingen we hamburgers eten. Toen was het tijd voor de bonte avond,
daarna was het tijd om te gaan slapen.
De volgende dag was een leuke dag. We begonnen met een paar proeven voor de Expeditie. Daarna gingen we
klimmen in het klimbos. We kwamen terug en gingen onze eigen pizza’s bakken. ’s Avonds moesten we zelf ons
vuur maken. Helaas was dat niemand gelukt dus daarom gingen we naar het kampvuur. En toen was de laatste
dag aangebroken.
We gingen naar een heel groot doolhof. Gelukkig is iedereen eruit gekomen. Als laatste activiteit gingen we
zwemmen! Helaas was het heel koud. We werden opgehaald met de bus en waren weer thuis.
Dat was kamp 2018! 
Geschreven door Daniek uit groep 8b
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Kamp is met elkaar
Op kamp doe je bijna alles samen. Vooral met de activiteiten die
we moesten doen. Wij hebben net als in Expeditie Robinson
moeten overleven. Met de spullen die we hebben meegenomen
moesten we een eigen overlevingsplek maken, vuur maken en
vreemd eten proeven, zoals macaroni met schimmelkaas. Dat
waren een paar dingen van de Expeditie. We hebben natuurlijk
ook andere leuke activiteiten gedaan.
De eerste dag gingen we kanoën, de tweede dag gingen we naar
een klimbos en de derde dag gingen we naar een groot doolhof
en zwemmen.
Elke avond hebben we wel wat lekkers gegeten. We hebben gebarbecued en zelf pizza’s gemaakt.
We willen graag de Boni en Bakker Kletersteeg bedanken voor het lekkere eten op ons kamp.
En natuurlijk ook de hulp ouders die mee waren op kamp.
Dit was echt een FANTASTISCH kamp in Haverkamp Hengelo 
Groetjes: Valou en Bente

Vanuit de wijk
Steun KiKa // Sponsorloop
Een gezond kind heeft wel 100 wensen. Een ziek kind maar één… Op 30 Juni zal tijdens de Dorpsdag
Hooglanderveen, naast vele kinderactiviteiten en optredens van o.a. Frans Duijts, samen met leerlingen van de
ROC sportopleiding tussen 14.45 en 15.15 een Kids for KiKa Sponsorloop rondom het Disselplein worden
gehouden.
Kinderen kunnen zich de komende 2 weken voor een vast bedrag of voor een bedrag per rondje Disselplein
laten sponsoren door opa’s en oma’s, vaders en moeders, buren en andere supporters. Meer informatie, het
sponsorformulier printen en aanmelden kan via de website www.dorpsdaghooglanderveen.nl.
Speciale zondag!
Het wordt zondag een bijzondere zondag! Het is Vaderdag, de 26 communicantjes maken bekend hoeveel ze bij
elkaar hebben gespaard voor de Speelgoedbank en pastoor Tuan is voor de laatste keer in de St. Josephkerk. De
communicantjes hebben in de voorbereiding naar hun grote dag werkjes gedaan, gespaard en gebedeld bij
familie om zoveel mogelijk geld bij elkaar te sparen voor de Speelgoedbank. En zondag laten ze zien wat de
opbrengst is. En pastoor Tuan verhuist binnenkort naar Arnhem, daar wordt hij dan pastoor. En we zwaaien
hem dan aan het einde van de viering met z'n allen uit!
Tijdens de eucharistieviering is er voor alle kinderen een speciale kinderwoorddienst, waarin jullie aan de slag
gaan met het verhaal waarin Jezus vertelt over het mosterdzaadje... Kom je ook? We beginnen om 11.00 uur in
de St. Josephkerk!
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