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Groepsformatie  
De	  formatiebrief	  is	  eruit.	  U	  hebt	  kunnen	  lezen	  bij	  wie	  uw	  kind	  volgend	  schooljaar	  in	  de	  
klas	  zit.	  	  Ook	  dat	  wij	  nog	  enkele	  vacatures	  te	  vervullen	  hebben.	  De	  huidige	  tijd	  heeft	  
dit	  verschijnsel	  blootgelegd.	  Nog	  niet	  eerder	  waren	  diverse	  scholen	  	  nog	  op	  zoek	  naar	  
leerkrachten,	  zo	  laat	  in	  het	  jaar.	  De	  mobiliteit	  is	  enorm.	  We	  voeren	  van	  de	  week	  nog	  
enkele	  gesprekken	  en	  verwachten	  dat	  wij	  nog	  geschikte	  kandidaten	  vinden.	  Zodra	  dat	  
rond	  is	  laten	  wij	  u	  dat	  natuurlijk	  weten.	  Hopelijk	  heeft	  dat	  geen	  verschuivingen	  meer	  
tot	  gevolg.	  
	  
A.s.	  woensdag	  is	  de	  jaarlijkse	  wisselmorgen.	  De	  kinderen	  maken	  dan	  kennis	  met	  hun	  nieuwe	  leerkrachten(en)	  
en	  nieuwe	  klasgenoten.	  Wellicht	  zijn	  wij	  dan	  compleet.	  	  

Afscheid  
Afgelopen	  maandag	  hebben	  wij	  afscheid	  genomen	  van	  drie	  collega's,	  die	  om	  voor	  hen	  persoonlijke	  redenen	  
voor	  een	  andere	  koers	  in	  hun	  leven	  hebben	  gekozen.	  Dat	  was	  een	  mooi	  samenzijn,	  beetje	  droevig	  ook.	  Maar	  
wij	  zijn	  blij	  dat	  zij	  hun	  weg	  gevonden	  hebben.	  	  
U	  las	  ook	  dat	  Floortje	  Pureveen	  een	  nieuwe	  bestemming	  heeft	  gevonden.	  Van	  haar	  nemen	  wij	  binnenkort	  
afscheid.	  Zij	  richt	  zich	  ook	  nog	  persoonlijk	  tot	  u	  via	  deze	  nieuwsbrief.	  
"Partir	  c'est	  mourir	  un	  peu",	  zeggen	  de	  Fransen.	  En	  zo	  is	  het.	  Maar	  als	  mensen	  nieuwe	  kansen	  zien,	  is	  dat	  ook	  
een	  waardevol	  gegeven.	  Succes	  en	  voorspoed	  gewenst	  	  in	  wat	  jullie	  gaan	  doen!	  
	  

Personeel  
Floortje	  Pureveen:	  

Beste	  ouders,	  

Na	  11	  jaar	  op	  de	  St.	  Josephschool	  en	  15	  jaar	  in	  het	  basisonderwijs,	  maak	  ik	  de	  keuze	  om	  een	  nieuw	  avontuur	  te	  
beginnen.	  Ik	  ga	  werken	  bij	  de	  HU	  in	  Utrecht.	  Niet	  als	  leerkracht	  /	  docent,	  maar	  alle	  randvoorwaarden	  regelen	  
voor	  de	  studenten.	  Van	  inschrijving	  tot	  diplomering.	  

Met	  veel	  plezier	  heb	  ik	  op	  de	  St.	  Josephschool	  gewerkt:	  fijne	  collega's,	  leuke	  kinderen,	  prettige	  ouders.	  Ik	  neem	  
dan	  ook	  ontelbare	  warme	  herinneringen	  met	  me	  mee.	  

Bedankt	  voor	  de	  goede	  tijd	  die	  ik	  hier	  heb	  gehad!	  

Hartelijke	  groeten,	  juf	  Floortje	  
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Ruilbeurs/kleedjesmarkt  vr i jdag  13   jul i    (groepen  3  t/m  7)  
Op	  de	  laatste	  vrijdag	  voor	  de	  zomervakantie	  is	  er	  in	  de	  groepen	  	  3	  t/m	  7	  een	  traditie	  ontstaan:	  we	  houden	  een	  
ruilbeurs	  /	  kleedjesmarkt!	  	  

Wat	  is	  de	  bedoeling?	  Vrijdagochtend	  13	  juli	  nemen	  de	  kinderen	  speelgoed,	  boekjes,	  mooie	  plaatjes	  etc.	  mee	  
om	  dit	  op	  school	  met	  elkaar	  te	  ruilen.	  We	  bepalen	  nog	  wat	  het	  beste	  tijdstip	  zal	  zijn	  op	  de	  dag	  om	  deze	  
activiteit	  te	  doen.	  	  

Dingen	  worden	  onderling	  met	  elkaar	  geruild,	  niets	  wordt	  met	  geld	  betaald.	  Zo	  krijgen	  oude	  spullen	  een	  nieuw	  
leven	  en	  gaat	  uw	  kind	  met	  ‘nieuwe’	  dingen	  de	  vakantie	  in.	  Kijkt	  u	  nu	  alvast	  even	  mee	  met	  uw	  kind,	  welke	  
spullen	  hij	  /	  zij	  hiervoor	  mee	  naar	  school	  mag	  nemen?	  En	  geeft	  u	  ook	  een	  kleedje	  mee,	  waarop	  de	  spullen	  
uitgestald	  kunnen	  worden?	  Geef	  niet	  teveel	  mee	  a.u.b.	  en	  ook	  niet	  te	  grote	  dingen,	  als	  fietsen	  e.d.	  

Het	  wordt	  vast	  weer	  een	  gezellige	  bezigheid	  en	  we	  hopen	  op	  mooi	  weer	  of	  i.i.g.	  droog	  weer.	  

Oudergesprekken  
Van	  de	  week	  zijn	  de	  facultatieve	  oudergesprekken	  n.a.v.	  het	  rapport	  van	  uw	  kind.	  Het	  is	  aan	  u	  om	  uzelf	  uit	  te	  
nodigen.	  Het	  is	  dus	  geen	  must.	  

Zomerfeest  
Wat	  een	  mooi	  zomereindfeest	  hebben	  we	  gehad.	  Een	  goede	  organisatie	  door	  de	  OAC,	  
samen	  met	  enkele	  teamleden	  uitgedacht.	  Een	  fijne	  samenwerking!	  Elk	  jaar	  weer	  een	  bron	  
van	  mooie	  feesten.	  Dank	  ouders	  voor	  jullie	  inspanningen.	  TOP!	  
Heeft	  u	  de	  kinderen	  zien	  genieten	  en	  gloreren!	  Wat	  een	  mooie	  dansen	  en	  optredens	  en	  
dat	  onder	  een	  stralende	  zon.	  Wat	  wil	  een	  mens	  nog	  meer.	  Een	  kinderfeest	  pur	  sang!	  Een	  
fijne	  reis	  door	  de	  wereld.	  DANK!!	  

Kindpakket:   Sport,   muziek,   schoolreis je  etc.   voor   ieder  kind!  
Ieder	   kind	   moet	   mee	   kunnen	   doen	   met	   sport,	   muziekles,	   zwemmen	   en	   schoolreisje.	   Ook	   Amersfoortse	  
kinderen	  uit	  gezinnen	  met	  een	  laag	  inkomen.	  Dat	  kan	  via	  het	  kindpakket.	  	  Voor	  meer	  informatie:	  zie	  bijlage.	  

Vanuit   de  wijk  
Switch  Beachvolleybal  2018  
Op	  5	  en	  6	  juli	  is	  het	  Disselplein	  afgesloten	  voor	  een	  beachvolleybal	  evenement.	  In	  de	  bijlage	  informatie	  meer	  
informatie	  hierover.	  	  

	  Voor	  vragen	  kunt	  u	  terecht	  bij	  Bernd	  Beekman,	  06-‐34052609.	  

	  Met	  sportieve	  groet,	  

Organisatie	  SwitchBeach2018	  
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