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Fijne vakantie! 
De eerste acht weken van het schooljaar zitten erop. Er zijn de afgelopen periode weer 

vele mooie dingen gebeurd in en op school. De start van het schooljaar is reeds 

gepasseerd, we hebben nieuwe kinderen mogen verwelkomen, de eerste letters zijn 

aangeleerd en de Kinderboekenweek was een groot succes. Op naar de volgende 

periode waarin Sinterklaas en Kerst een grote rol zullen spelen. Wij hebben er zin in! 

Ook heeft u kunnen merken dat het lerarentekort zich laat gelden. Gelukkig kunnen wij 

na de vakantie weer voltallig starten. Dat is helaas niet vanzelfsprekend meer. De herfst- en winterperiode 

kent ook altijd veel zieken. U bent bekend met ons beleid dat, als wij geen vervanging kunnen vinden, wij 

genoodzaakt zijn de groep naar huis te sturen. We gaan zien wat de komende periode ons brengt.  

Het team van de St. Josephschool wenst u een fijne vakantie! 

Nieuwe leerlingen aanmelden  
Om ons de gelegenheid te geven de school goed te organiseren is het van belang dat wij tijdig weten welke 

kinderen de school zullen gaan bezoeken. Daarom vraag ik u om uw kind uiterlijk het tweede levensjaar aan 

te melden. Er zijn meer aanmeldingen dan dat wij plekken kunnen bieden. Bijtijds aanmelden is hierin van 

belang.   

Als u in uw omgeving gezinnen weet die een school zoeken, wilt u dit dan met hen delen? Dank u. 

Verandering bij de hoofdingang (herhaald bericht) 
Na de herfstvakantie willen wij de leerlingstroom bij de hoofdingang, ’s morgens vroeg, veranderen. De 

reden is dat het bij aanvang van de school (08.20) heel druk is. De jongsten komen in het gedrang. Wij zien 

het graag als volgt: 

Bij de eerste bel (08.20) gaan alleen de kleuters naar binnen, met hun ouders. Bij de tweede bel (08.25) de 

andere kinderen. Voor deze kinderen (3 t/m 8) is het de bedoeling dat zij alleen naar binnen komen. Alleen 

bij een dringende boodschap gaat u als ouder mee. Contact met de leerkracht dient na school plaats te 

vinden, zodat wij om 08.30 direct kunnen starten. 

Bij de laatste bel (08.30) is dan iedereen binnen en kan de les beginnen.  
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95-jarig bestaan 
Op vrijdag 2 november 2018 staan we stil bij de grote verschillen tussen het 
onderwijs van nu en het onderwijs van toen op de St. Josephschool: 

- De kinderen mogen geheel in stijl verkleed naar school komen (denk 
hierbij aan de outfits van Ot en Sien en Delfts blauw); 

- In iedere groep wordt op eigen wijze aan het onderwerp gewerkt; 
- En graag willen we op deze heugelijke gebeurtenis terugkijken met de 

mensen die ook heel vroeger onderwijs hebben genoten. 
 
Daarom zijn we op zoek naar opa’s en oma’s - of zelfs overgrootvaders en -moeders - van leerlingen die in de 
klas(sen) willen vertellen over hun tijd op de St. Josephschool. Natuurlijk mogen deze mensen ook komen 
vertellen als zij niet op de St. Josephschool hebben gezeten, maar op een andere school.  
 
Wie zoeken wij? Lieve en enthousiaste ouderen die het leuk vinden om op 2 november a.s. in de ochtend 
herinneringen en anekdotes op te halen en te delen met onze lieve kinderen. Misschien zijn er zelfs nog 
foto’s die u mee kunt nemen en kunt laten zien.  
 
Wat kunt u verwachten? Een warm welkom door nieuwsgierige kinderen die al met de groep kijken en 
praten over het onderwijs van vroeger. Dit zullen zij u laten zien en geïnteresseerd luisteren naar uw 
verhalen.  
 
Dus heb jij, ken jij of bent u een (over)grootvader of -moeder die wij zoeken? Geef hem/haar of uzelf dan nu 
op en mail naar m.riemersma@kpoa.nl. Vermeld de naam van de opa of oma en de naam van de leerling in 
de mail én of u in één of meerdere groepen wilt vertellen.  
 
Wij kijken er naar uit om u te mogen ontvangen!  
 
Vriendelijke groeten,  
 
Namens de commissie,  
Maria Nijhuis 
 

Helaas zijn er 

nog geen 

aanmeldingen! 

Helpt u ons?  
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Aflsuiting Kinderboekenweek 
7a had voor de afsluiting voor de Kinderboekenweek een boekenmarkt gehouden. Iedereen had zich daar 

goed op voorbereid. We waren allemaal in leerarrangementen verdeeld. Een groepje had een nieuwsbrief, 

de ander een presentatie. Zij zaten ook achter de kassa. Drie groepjes zorgden voor de a, b en c boeken. Er 

was ook een reclame groepje. Iedereen was heel creatief met het voorbereiden. Ons doel was €200 maar we 

hebben €169,80 op gehaald. We hielden de boekenmarkt, omdat  der te veel oude boeken waren. Onze klas 

was er trots op, omdat het zo’n groot succes was. Er waren zoveel ouders dat de klas supervol stond! 

Groetjes 

Duco en Elize 

 

 

Vanuit de wijk 
Help mee met Sint Maarten 

Ook dit jaar wordt er vanaf ICOON Vathorst en het kerkplein in Hooglanderveen een lampionoptocht 

gehouden met SintMaarten. Daarna volgt in de St. Josephkerk een korte viering met inzameling voor 

VoedselFocus en kunnen de kinderen langs de deuren! Wij zijn op zoek naar moeders of vaders die mee 

kunnen helpen bij de begeleiding van de lampionoptocht. Deze starten zondag 11 november om 18.00 uur. 

Doe mee voor een groot plezier van de kinderen! Mail ons via lokaalteam@stjoseph-olva.nl. Je krijgt dan alle 

informatie. 
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