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Personeel 
Mara Harmsen – Nijboer: U heeft het misschien al gehoord of gezien maar juf Mara is helaas ziek thuis. 

Hoewel dat heel vervelend is heeft het wel een mooie reden; juf Mara is namelijk zwanger. Wij feliciteren 

Mara en haar man met de zwangerschap!  

Informatieavonden  
Groepen 1/2/3: maandag 17 september   
Groepen 4-5 : dinsdag 18 september en  
Groepen 6-7: woensdag 19 september  

 
Inloop: 19.00 | koffie en thee staat klaar  
Start: 19.30  
 
Het eerste deel van de avond, van 19.30-20.00 uur, zal een algemeen karakter hebben. Nieuwe collega’s 

stellen zich voor en collega’s met specifieke taken leggen kort uit wat zij doen. 

Daarnaast wil ik u meenemen in wat Passend Onderwijs op onze school betekent. Het grote goed ervan, 

maar ook de bedreigingen die door het lerarentekort op de loer liggen. 

Tevens wil ik u uitleggen waarom we na de herfstvakantie willen overgaan op een eindtijd van 14.15 uur. 

Daarna gaat u naar de klas van uw kind, waar de leerkrachten u mee op reis nemen in de het speel- en 

leerdomein van uw kind. Veel plezier! 

Wellicht zie ik u op een van deze avonden. 

Gert de Wit 

Startgesprekken 
De startgesprekken zijn in volle gang. Het is mooi om te zien hoe u als ouders met u kind(eren) informatie 

met de leerkracht deelt. Dit alles voor een optimale verstandhouding en goed onderwijsklimaat. Wij hopen 

dat u als ouders en kind dit ook als zeer positieve gesprekken ervaart. Dank u wel.  

de Kinderpostzegelactie 
Vanaf woensdag 26 september t/m 3 oktober 2018 is het weer zover: de Kinderpostzegelactie. Ruim 

160.000 kinderen gaan dit jaar langs de deuren. Ook onze leerlingen uit groep (6) 7 en 8 doen mee. Hun 

missie: 400.000 kinderen helpen aan een goed thuis.  

Volgende week leest u hier meer over in onze nieuwsbrief.  
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De themakast 
Onze themakast (bij de ingang rechts) wordt dit jaar ingericht door Erna van der Beld (moeder van 

Tijs uit 6A en Iris uit 4B) en Linda Roersen (moeder van Fenna 4A en Melle 1/2D). Wij zijn er erg blij 

mee! Blijf u gerust even staan om de creatieve inrichting van de kast even te bewonderen. 

Vanuit de wijk 
Kerkproeven met kinderwoorddienst en... pannenkoeken! 

Komende zondag 16 september is het tijd voor de Kerkproeverij! Je maakt dan kennis met de St. 

Josephkerk, de viering en wat er in de gemeenschap allemaal te doen is voor gezinnen en kinderen 

uit Amersfoort, Vathorst en Hooglanderveen.  

We beginnen om 11.00 uur met de OpfrisMis, een viering met uitleg. Wat betekenen de gebruiken, 

de rituelen, de woorden, de gebaren…? De Oecumenische Cantorij Oorsprong zingt en er is een 

speciale kinderwoorddienst voor basisschoolleerlingen. Net als andere jaren is mediapriester 

Roderick Vonhögen de voorganger. 

Na de OpfrisMis kun je kennis maken met de veelzijdigheid van onze geloofsgemeenschap, pastor 

Roderick persoonlijk ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan. Er is koffie, thee of limonade, er zijn 

overheerlijke broodjes en voor alle kinderen pannenkoeken! En je kunt je  uitleven bij het 

tafeltennis, voetbalspel en de grote spellenkist. Of gewoon lekker chillen in de tuin. 
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