
	  
	  

	  
Vragen	  over	  de	  onderwerpen	  in	  deze	  nieuwsbrief?	  Mail	  kbs.st.joseph@kpoa.nl	  

1	  

Nieuwsbrief	  18	  
18	  januari	  2019	  

	  

	   	  

Afscheid  van  Joyce  
Vanmiddag	  hebben	  wij	  afscheid	  genomen	  van	  "onze"	  Joyce.	  

Na	  lange	  tijd	  gaat	  zij	  ons	  verlaten	  voor	  een	  nieuwe	  uitdagende	  baan	  op	  een	  school	  voor	  Voortgezet	  
Onderwijs.	  Daar	  wensen	  wij	  haar	  veel	  plezier	  en	  succes.	  Een	  mooie	  nieuwe	  kans.	  Joyce	  was	  voor	  de	  St.	  
Josephschool	  van	  grote	  waarde.	  Het	  is	  altijd	  weer	  verbazingwekkend	  wat	  er	  in	  de	  organisatie	  administratief	  
nodig	  is	  om	  het	  gesmeerd	  te	  laten	  lopen.	  In	  die	  zin	  was	  Joyce	  bij	  ons	  de	  smeerolie.	  Zij	  heeft	  altijd	  vlot,	  
accuraat	  en	  vriendelijk	  behulpzaam	  meegebouwd	  aan	  onze	  en	  uw	  school.	  

Joyce	  ontzettend	  bedankt	  hiervoor.	  Niets	  zo	  fijn	  als	  iemand	  die	  zijn	  taak	  zo	  serieus	  neemt.	  Hierdoor	  konden	  
anderen	  hun	  werk	  ook	  goed	  doen.	  

JOYCE	  BEDANKT	  voor	  vele	  jaren	  trouwe	  dienst	  .	  

Het	  ga	  je	  goed!	  

Het	  Josephteam	  

Oudergesprekken  planning  digiDUIF  
Over	  twee	  weken	  wordt	  u	  uitgenodigd	  via	  digiDUIF	  om	  u	  digitaal	  in	  te	  tekenen	  voor	  de	  oudergesprekken	  op	  
18	  en	  21	  februari	  2019.	  Deze	  gesprekken	  zijn	  niet	  facultatief.	  Er	  zal	  met	  u	  gesproken	  worden	  over	  de	  
ontwikkeling	  van	  uw	  kind(eren).	  Vanaf	  groep	  3	  gaat	  dat	  aan	  de	  hand	  van	  het	  rapport.	  

Het	  zal	  ook	  de	  laatste	  keer	  zijn	  dat	  digitaal	  intekenen	  voor	  gesprekken	  via	  DigiDuif	  gaat.	  Zoals	  u	  eerder	  hebt	  
kunnen	  lezen,	  houdt	  DigiDuif	  op	  met	  bestaan.	  Wij	  zullen	  dus	  moeten	  overstappen	  naar	  een	  ander	  'platform'.	  
Daar	  zijn	  we	  mee	  bezig.	  U	  ontvangt	  hierover	  medio	  februari	  nader	  bericht.	  	  	  	  	  	  

Klusjesman/-‐vrouw  gezocht!  (herhaald)   
KLUSJESMAN/-‐VROUW	  GEZOCHT!	  Voor	  het	  maken	  van	  een	  fijne	  werkplek	  voor	  ONZE	  kinderen	  op	  het	  
podium	  op	  de	  2e	  verdieping,	  zijn	  wij	  op	  zoek	  naar	  één	  of	  meerdere	  handige	  klusjesmannen/-‐vrouwen!!	  
Mocht	  u	  zin	  en	  tijd	  hebben	  dan	  kunt	  u	  zich	  melden	  bij	  Manon	  (m.vandruten@kpoa.nl).	  
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Op  zoek  naar  f i lm-‐/videomaker-‐cameraman-‐editor  (herhaald  
Wij	  zijn	  op	  zoek	  naar	  een	  (professionele)	  film-‐/videomaker	  die	  ons,	  op	  vrijwillige	  basis,	  kan	  helpen	  met	  het	  
maken	  van	  een	  kort	  filmpje	  over	  onze	  school.	  We	  willen	  dit	  filmpje	  viral	  laten	  gaan	  om	  potentiële	  collega’s	  
aan	  onze	  school	  te	  binden.	  We	  mogen	  trots	  zijn	  op	  onze	  school	  en	  middels	  een	  ‘inkijkje’	  kunnen	  we	  wellicht	  
leerkrachten	  nieuwsgierig	  maken.	  	  	  

We	  gaan	  voor	  kwaliteit,	  vandaar	  onze	  vraag	  voor	  een	  persoon	  met	  ervaring	  en	  kennis	  van	  
film/videoproducties.	  Bent	  u	  die	  persoon	  of	  weet	  u	  iemand	  binnen	  uw	  netwerk	  die	  iets	  voor	  ons	  kan	  
betekenen,	  neem	  dan	  contact	  op	  met	  Manon	  van	  Druten	  (m.vandruten@kpoa.nl).	  Ons	  streven	  is	  om	  in	  
januari	  te	  starten	  met	  een	  idee!	  

Hartjes   luisteren  
Geachte	  ouder/verzorger,	  
Onze	  Juffen	  zijn	  zwanger,	  zij	  worden	  ook	  
moeder!	  
Op	  Vrijdagochtend	  hebben	  wij	  naar	  de	  kindjes	  
van	  Juf	  Sanne	  (Groep	  3B)	  &	  Juf	  Mara	  (Groep	  
8B)	  geluisterd.	  We	  hebben	  superveel	  vragen	  
gesteld!	  
Nu	  weten	  we	  bijna	  alles	  over	  de	  kindjes	  die	  in	  
de	  buik	  van	  onze	  juffen	  zitten.	  We	  hebben	  
naar	  het	  hartje	  geluisterd.	  Toen	  waren	  we	  
heel	  stil,	  we	  konden	  het	  hartje	  goed	  horen.	  En	  
we	  zijn	  erachter	  gekomen	  dat	  het	  hartje	  van	  
een	  baby	  sneller	  klopt	  dan	  het	  hartje	  van	  
kinderen	  &	  volwassenen.	  Het	  was	  een	  heel	  
snel	  geklop.	  Net	  of	  de	  baby	  op	  de	  buik	  klopte.	  
Annewil,	  de	  moeder	  van	  Delphine	  uit	  groep	  3B	  Is	  verloskundige	  en	  zij	  smeerde	  een	  soort	  gel	  op	  de	  buik	  van	  
de	  juf,	  waarmee	  ze	  met	  een	  apparaatje	  naar	  het	  babyhartje	  geluisterd	  heeft.	  Juf	  Sanne	  is	  bijna	  26	  weken	  
zwanger,	  en	  Juf	  Mara	  is	  bijna	  28	  weken.	  De	  kinderen	  uit	  groep	  3B	  &	  Groep	  8B	  hebben	  genoten.	  Nog	  erg	  
bedankt	  hiervoor	  Annewil!	  
Groetjes	  Van	  Nika	  (8B)	  &	  Delphine	  (3B)	  

Vanuit   de  wijk  
Voorbereiding  Eerste  Communie  begint  bi jna  
De	  voorbereiding	  voor	  de	  Eerste	  Heilige	  Communie	  gaat	  eind	  januari	  beginnen.	  En	  daarvoor	  zijn	  al	  22	  
kinderen	  uit	  Hooglanderveen	  en	  Vathorst	  ingeschreven!	  De	  nieuwe	  communicantjes	  worden	  op	  zondag	  10	  
februari	  tijdens	  de	  viering	  aan	  iedereen	  voorgesteld.	  Mocht	  je	  jouw	  kind	  (uit	  groep	  4)	  nog	  mee	  willen	  laten	  
doen	  aan	  deze	  leuke	  en	  leerzame	  periode,	  dan	  kan	  er	  nog	  tot	  25	  januari	  (communie@outlook.com)	  
ingeschreven	  worden.	  Daarna	  gaan	  we	  aan	  de	  slag!	  Doe	  mee!	  


