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95  jaar!   
Wat	  een	  tijd.	  In	  1923	  is	  onze	  school	  opgericht.	  Deze	  locatie	  is	  inmiddels	  het	  3e	  gebouw	  waarin	  les	  gegeven	  
wordt.	  Een	  prachtig	  modern	  gebouw,	  waar	  rond	  de	  460	  kinderen	  dagelijks	  les	  krijgen	  van	  een	  enthousiast	  
team	  van	  leerkrachten.	  

We	  hebben	  er	  een	  bescheiden	  feestje	  van	  gemaakt,	  maar	  vandaag	  bruiste	  volop.	  Overal	  klonken	  de	  
ouderwetse	  klanken	  en	  stonden	  de	  kinderen	  op	  als	  de	  meester	  of	  juf,	  het	  hoofd	  der	  school	  of	  de	  inspecteur	  
van	  het	  onderwijs	  binnenkwam.	  Met	  name	  het	  laatste	  onverwachte	  bezoek	  was	  de	  kers	  op	  de	  historische	  
taart.	  In	  alle	  groepen	  is	  er	  ruim	  aandacht	  besteed	  aan	  vroeger	  tijd	  op	  school	  en	  in	  zijn	  algemeenheid.	  Leuk	  
en	  leerzaam!	  Zelf	  heb	  ik	  als	  opa	  ook	  in	  twee	  groepen	  oude	  tijden	  laten	  herleven.	  Wat	  een	  mooi	  vak	  hebben	  
wij	  toch!	  

Het	  was	  een	  leuke	  dag,	  met	  voor	  elk	  kind	  een	  volle	  bak	  lekkere	  poffertjes.	  

Dank	  aan	  wie	  heeft	  meegeholpen	  dit	  een	  geslaagde	  dag	  te	  maken.	  Vooral	  aan	  de	  oma’s	  en	  opa’s	  die	  met	  
veel	  enthousiasme	  hun	  verhaal	  hebben	  verteld	  en	  aanschouwelijk	  gemaakt	  met	  materialen	  uit	  vroeger	  tijd.	  
Ook	  de	  kinderen	  van	  de	  BSO	  en	  het	  kinderdagverblijf	  hebben	  meegeholpen.	  De	  versiering	  bij	  binnenkomst	  is	  
door	  hen	  gemaakt.	  Hartelijk	  dank!!	  

	  

Studiedag  maandag  5  november     
Maandag	  5	  november	  hebben	  wij	  een	  studiedag.	  De	  kinderen	  zijn	  deze	  dag	  vrij.	  Wilt	  u	  zo	  vriendelijk	  zijn	  zelf	  
voor	  opvang	  te	  zorgen?	  Dankuwel.	  In	  een	  latere	  nieuwsbrief	  zullen	  we	  u	  berichten	  over	  de	  invulling	  van	  deze	  
dag.	  	  

Oudergesprekken  
In	  de	  week	  van	  12	  november	  vinden	  facultatieve	  oudergesprekken	  plaats.	  De	  leerkracht	  zal	  u	  uitnodigen	  
voor	  een	  gesprek	  wanneer	  hij/zij	  dat	  nodig	  vindt.	  Als	  u	  het	  noodzakelijk	  acht	  in	  gesprek	  te	  gaan	  met	  de	  
leerkracht	  kunt	  u	  daar	  met	  hem/haar	  een	  aparte	  afspraak	  voor	  maken.	  
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Personeel 	  
Joyce	  Dorr:	  	  Na	  10	  fijne	  jaren	  op	  de	  Josephschool	  zet	  ik	  een	  nieuwe	  stap	  in	  een	  andere	  functie	  buiten	  de	  
stichting.	  Ik	  wil	  u	  via	  deze	  weg	  bedanken	  voor	  alle	  fijne	  contacten	  met	  u	  en	  uw	  kinderen.	  Ik	  zal	  de	  school	  
zeker	  gaan	  missen.U	  kunt	  tot	  de	  kerstvakantie	  nog	  bij	  mij	  terecht	  voor	  lopende	  zaken.	  

Een	  vriendelijke	  groet,	  Joyce	  Dorr	  

Beste	  ouders/verzorgers,	  

na	  lange	  tijd	  gaat	  onze	  gewaardeerde	  office-‐manager,	  Joyce	  ons	  verlaten.	  Zij	  vindt	  het	  tijd	  voor	  een	  nieuwe	  
stap.	  En	  die	  gunnen	  wij	  haar	  graag.	  Vanaf	  deze	  plek	  bedanken	  wij	  Joyce	  alvast	  voor	  haar	  jarenlange,	  zeer	  
betrokken,	  inzet.	  De	  administratie	  was	  bij	  haar	  in	  veilige	  handen.	  Dank	  je	  Joyce.	  je	  hoort	  nog	  van	  ons.	  In	  de	  
bijlage	  vindt	  u	  de	  vacature	  voor	  een	  nieuwe	  office-‐manager.	  Ziet	  u	  kans	  deze	  op	  uw	  social	  media	  te	  delen?	  
Dat	  zou	  heel	  fijn	  zijn!	  

Gert	  de	  Wit	  

Sinterklaas  
Op	  donderdag	  15	  november	  vanaf	  19:30	  uur	  wordt	  de	  school	  weer	  in	  Sinterklaassfeer	  gebracht.	  Het	  is	  fijn,	  
als	  u	  in	  de	  gelegenheid	  bent,	  om	  te	  komen	  helpen.	  Vele	  handen	  maken	  licht	  werk!	   

Kian  en  Max  gaan  naar  de  f inale! 	  
Dat	  was	  een	  verrassing,	  afgelopen	  dinsdag	  werden	  we	  tijdens	  
de	  plusklas	  verrast	  met	  een	  heerlijke	  slagroomtaart.	  Wat	  
bleek,	  Kian	  en	  Max	  zijn	  door	  naar	  de	  finale.	  Op	  de	  taart	  stond	  
zelfs	  een	  afdruk	  van	  hun	  eigen	  ontwerp.	  	  

In	  de	  plusklas	  hebben	  we	  meegedaan	  met	  een	  wedstrijd	  de	  
Changemaker	  Challenge	  Junior.	  Eerst	  is	  er	  door	  een	  aantal	  
leerlingen	  uit	  groep	  8	  een	  presentatie	  geven	  over	  plastic	  en	  
de	  milieuproblemen	  die	  hierdoor	  ontstaan.	  Daarna	  zijn	  de	  
leerlingen	  in	  kleine	  groepjes	  aan	  de	  slag	  gegaan	  met	  de	  
volgende	  opdracht:	  "Bedenk	  oplossingen	  voor	  het	  plastic	  

probleem".	  Kian	  en	  Max	  hebben	  daarbij	  samengewerkt	  en	  hun	  idee	  "Project	  Shoptegoed"	  uitgewerkt	  in	  een	  
schets.	  Deze	  schets	  is	  ingediend	  en	  uit	  de	  1000	  inzendingen	  gekozen	  als	  een	  van	  de	  12	  beste	  ideeën.	  Nu	  zijn	  
ze	  door	  naar	  de	  finale	  in	  Amsterdam,	  waar	  de	  teams	  dit	  ontwerp	  gaan	  bouwen	  tot	  een	  echt	  prototype,	  en	  
presenteren	  aan	  een	  deskundige	  jury.	  Bruno	  Prent,	  Mirjam	  de	  Bruijn,	  Frank	  Wassenberg,	  Ronja	  Hartman,	  
Merijn	  Everaarts	  en	  Klaas	  van	  Kruistum	  gaan	  op	  zaterdag	  10	  november	  de	  winnaar	  van	  de	  Changemaker	  
Challenge	  Junior	  bekendmaken.	  Kian	  en	  Max	  we	  duimen	  voor	  jullie!	  
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Ontruimingsoefening  
Van	  de	  week	  hebben	  we	  de	  eerste	  ontruimingsoefening	  gehad	  van	  dit	  schooljaar.	  We	  
hebben	  de	  kinderen	  er	  deze	  keer	  op	  voorbereid.	  Altijd	  goed	  dit	  weer	  te	  oefenen.	  Even	  
aanscherpen	  wat	  belangrijk	  is.	  Zeker	  ook	  voor	  nieuwe	  collega’s	  nodig	  om	  de	  routines	  in	  de	  
vingers	  te	  krijgen.	  Dank	  BHV-‐ers.	  Deze	  hebben	  donderdag	  a.s.	  hun	  jaarlijkse	  
bijscholingstraining.	  Een	  veilig	  gevoel.	  

Nieuwe  leerl ingen  aanmelden  
In	  de	  vorige	  nieuwsbrief	  hebben	  we	  u	  gevraagd	  om	  broertjes/zusjes	  voor	  hun	  2e	  levensjaar	  aan	  te	  melden.	  
Inmiddels	  hebben	  we	  daar	  een	  aantal	  reacties	  op	  ontvangen.	  Het	  is	  voor	  ons	  goed	  om	  te	  weten	  hoeveel	  
leerlingen	  er	  in	  de	  toekomst	  de	  school	  gaan	  bezoeken.	  Hierop	  kunnen	  wij	  dan	  anticiperen.	  	  

Op	  dit	  moment	  zitten	  wij	  voor	  de	  komende	  twee	  schooljaren	  nagenoeg	  vol	  voor	  wat	  betreft	  de	  
kleutergroepen.	  Het	  is	  goed	  om	  te	  weten	  dat	  dit	  kan	  betekenen	  dat	  leerlingen	  die	  recent	  aangemeld	  zijn,	  of	  
nog	  aangemeld	  worden,	  op	  een	  wachtlijst	  worden	  geplaatst.	  T.z.t.	  moeten	  we	  gaan	  bekijken	  wat	  de	  opties	  
zijn.	  

Vanuit   de  wijk  
Kinderwoorddienst  over  de  L iefde  
De	  herfstvakantie	  is	  voorbij,	  je	  hebt	  er	  vast	  van	  genoten!	  Ook	  in	  de	  kerk	  gaan	  we	  weer	  verder	  met	  het	  
verhaal	  van	  Jezus,	  en	  dat	  betekent	  dat	  je	  ook	  weer	  mee	  kunt	  doen	  met	  de	  kinderwoorddienst!	  Zondag	  4	  
november	  om	  11.00	  uur	  is	  er	  een	  eucharistieviering	  in	  de	  St.	  Josephkerk	  met	  de	  Oecumenische	  Cantorij	  
Oorsprong	  én	  onze	  nieuwe	  pastoor	  Joachim.	  Hij	  nodigt	  je	  aan	  het	  begin	  van	  de	  viering	  uit	  om	  het	  kaarsje	  
mee	  te	  nemen	  naar	  de	  kinderwoorddienst,	  waar	  je	  meer	  hoort	  over	  hoe	  je	  van	  God	  kunt	  houden.	  Want	  dat	  
is	  wat	  Jezus	  aan	  de	  mensen	  vraagt!	  Na	  afloop	  van	  de	  viering	  kunnen	  alle	  ouders	  gezellig	  koffiedrinken	  en	  is	  
er	  voor	  de	  kinderen	  een	  fijne	  plofhoek	  met	  spellen!	  

	  Sint   Maarten  met  optocht  en   inzameling 	  
Op	  zondag	  11	  november	  is	  het	  weer	  Sint	  Maarten!	  Je	  kunt	  dan	  om	  18.00	  uur	  met	  je	  lampion	  meedoen	  aan	  
de	  lampionoptocht	  vanaf	  ICOON	  Vathorst	  en	  het	  kerkplein	  in	  Hooglanderveen.	  Daarna	  hoor	  je	  om	  18.30	  uur	  
in	  de	  St.Josephkerk	  het	  verhaal	  van	  ridder	  Maarten,	  hoe	  hij	  deelde	  met	  anderen.	  Er	  is	  dan	  ook	  een	  
inzameling	  van	  houdbare	  lekkernijen	  en	  klein	  speelgoed	  voor	  de	  Voedselbank	  Amersfoort.	  Daarna	  ga	  je	  
natuurlijk	  zelf	  langs	  de	  deuren	  om	  met	  een	  liedje	  iets	  lekkers	  op	  te	  halen!	  


