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Sint   in  aantocht  
Wie	  schetste	  onze	  verbazing	  van	  morgen	  dat	  de	  school	  versiert	  was	  in	  Sint	  uitdossing.	  Sint	  had	  zeker	  zijn	  
Pieten	  alvast	  vooruit	  gestuurd.	  Hartelijk	  dank	  weer	  Pieten.	  Glunderende	  kindergezichtjes	  zijn	  altijd	  een	  feest	  
om	  te	  zien.	  	  

Zie	  ginds	  komt……….	  Wij	  kunnen	  niet	  wachten!	  

Laatste  boeken  te  koop  voor  €0,20  per  stuk!  
Na	  de	  boekenmarkt	  tijdens	  de	  Kinderboekenweek	  zijn	  er	  nog	  boeken	  over.	  Aangezien	  dit	  
echt	  de	  laatste	  restboeken	  zijn,	  zijn	  ze	  nu	  voor	  €0,20	  per	  stuk	  te	  koop.	  Jullie	  kunnen	  de	  
boeken	  vinden	  op	  de	  vensterbank	  in	  onze	  schoolbieb!	  Betalen	  kan	  bij	  juf	  Manon.	  

Na	  2	  weken	  zullen	  de	  overgebleven	  boeken	  naar	  de	  kringloop	  gaan.	  	  

Instroomgroep  
Na	  de	  kerstvakantie	  start	  de	  instroomgroep	  (1E	  –	  de	  rupsen)	  in	  het	  Krummeltje.	  Omdat	  we	  een	  nieuwe	  
groep	  gaan	  inrichten	  zijn	  er	  ook	  nieuwe	  spullen	  nodig.	  Nou	  ja,	  ze	  hoeven	  natuurlijk	  niet	  helemaal	  nieuw	  te	  
zijn.	  Heeft	  u	  thuis	  nog	  een	  van	  onderstaande	  dingen	  waar	  geen	  gebruik	  meer	  van	  wordt	  gemaakt?	  Wij	  
zouden	  er	  erg	  blij	  van	  worden!	  	  

-‐ een	  schort	  (of	  een	  oud	  overhemd)	  
-‐ placemats	  
-‐ verkleedkleding	  
-‐ poppenkleding	  
-‐ speelservies	  

-‐ een	  telefoon	  
-‐ een	  afstandsbediening	  
-‐ een	  weegschaal	  
-‐ 	  nepfruit	  en	  nepgroenten	  

	  

Inleveren	  kan	  bij	  juf	  Karjan	  (groep	  3A	  en	  straks	  ook	  juf	  van	  groep	  1E).	  

Zi j-‐ instromers  bi j   KPOA  
Ons	  bestuur,	  KPOA,	  heeft	  in	  zijn	  wijsheid	  besloten	  om	  10	  zij-‐instromers	  voor	  eigen	  rekening	  aan	  te	  nemen.	  
Dit	  om	  het	  lerarentekort	  te	  lijf	  te	  gaan.	  Deze	  zij-‐instromers	  krijgen	  een	  aanstelling,	  die	  bij	  gebleken	  
geschiktheid	  vast	  wordt.	  

Afgelopen	  week	  hebben	  ook	  wij	  deelgenomen	  aan	  een	  speeddate	  om	  voor	  onze	  school	  ook	  een	  zij-‐
instromer	  te	  vinden.	  Dat	  was	  een	  goede	  avond,	  waarbij	  wij	  in	  kort	  bestek	  7	  kandidaten	  hebben	  gesproken,	  
waarover	  wij	  als	  scholencollectief	  ons	  oordeel	  over	  konden	  uitspreken.	  Uiteindelijk	  krijgen	  9	  scholen	  een	  zij-‐
instromer	  die,	  naast	  theoretische	  scholing,	  grotendeels	  op	  de	  werkvloer	  zal	  worden	  opgeleid.	  Terug	  naar	  de	  
gildentijd?	  Het	  lijkt	  erop.	  Deze	  toekomstige	  collega’s	  nemen	  al	  veel	  ervaring	  mee	  uit	  hun	  huidige	  baan.	  Een	  
stevig	  fundament	  om	  op	  te	  bouwen.	  U	  hoort	  wanneer	  helder	  is	  wie	  bij	  ons	  komt.	  



	  
	  

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

2	  

Nieuwsbrief	  11	  
16	  november	  2018	  

	  

Sol l ic itat iegesprekken  voor  een  nieuwe  off ice  manager  
Zoals	  u	  weet	  gaat	  Joyce,	  onze	  office-‐manager	  ons	  verlaten.	  Komende	  week	  voeren	  wij	  een	  aantal	  
gesprekken	  op	  zoek	  naar	  een	  nieuw	  talent.	  Er	  zijn	  veel	  reacties,	  dat	  is	  verheugend.	  Zodra	  wij	  weten	  wie,	  
weet	  u	  het	  ook.	  Wij	  zullen	  ons	  best	  doende	  overdracht	  van	  taken	  zo	  goed	  mogelijk	  vorm	  te	  geven.	  

' In  de  plomp' 	  
Afgelopen	  week	  vonden	  we	  één	  van	  onze	  kleuterfietsen	  in	  het	  water	  
tegenover	  de	  school.	  Voor	  ons	  een	  aandachtspunt	  om	  de	  materialen	  
goed	  op	  te	  ruimen.	  Laten	  we	  respectvol	  met	  elkaars	  eigendommen	  
omgaan	  en	  verloren	  voorwerpen	  terug	  brengen	  naar	  school!	  We	  zijn	  ons	  
ervan	  bewust	  dat	  het	  ook	  iemand	  van	  buiten	  af	  kan	  zijn.	  	  

	  

Week  van  de  mediawijsheid  
Vandaag	  is	  de	  week	  van	  de	  mediawijsheid	  van	  start	  gegaan.	  Wij	  leren	  kinderen	  bewust	  
te	  worden	  van	  de	  geneugten,	  maar	  zeker	  ook	  de	  valkuilen	  van	  het	  omgaan	  met	  social	  
media.	  We	  weten	  allemaal	  waar	  dit	  kan	  misgaan.	  Vraag	  er	  uw	  kind	  eens	  naar.	  Zij	  kunnen	  
niet	  vroeg	  genoeg	  leren	  wat	  je	  op	  het	  internet	  beter	  niet	  kunt	  doen.	  Ik	  ga	  ervan	  uit	  dat	  u	  
daar	  thuis	  ook	  geregeld	  aandacht	  aan	  zult	  besteden.	  Een	  gewaarschuwd	  kind	  telt	  voor	  
twee.	  

Oproep  van  een  ouder  
Goedemiddag	  allemaal	  
	  
Afgelopen	  maandag	  kwam	  mijn	  zoon	  Valentijn	  Witteveen	  na	  de	  gym	  zonder	  gymtas	  uit	  school.	  
Ik	  heb	  alles	  bekeken.	  De	  bakken	  bij	  de	  andere	  groepen,	  gevonden	  voorwerpen,	  gymzaal	  kleedkamers,	  maar	  
helaas	  geen	  gymtas.	  Misschien	  dat	  het	  per	  ongeluk	  mee	  is	  gegaan	  bij	  iemand	  anders.Het	  betreft	  een	  zwarte	  
ice	  watch	  rugtas	  met	  oranje	  daarin	  zwarte	  gympen,	  een	  grijs	  broekje	  en	  groen	  puma	  t-‐shirt.	  
	  
Mocht	  het	  geval	  zijn	  dat	  het	  bij	  iemand	  ligt	  zie	  ik	  het	  graag	  weer	  terug	  bij	  klas	  4	  B	  de	  klas	  van	  juf	  Michelle	  en	  
juf	  Helma.	  Alvast	  vriendelijk	  bedankt.	  
	  
Groetjes,	  Jamie	  Witteveen-‐Busser	  
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Oudergesprekken  geweest  
Als	  u	  met	  de	  leerkracht	  van	  uw	  kind	  hebt	  gesproken	  (soms	  met	  uw	  kind	  erbij),	  dan	  hoop	  ik	  dat	  u	  een	  goed	  
gesprek	  hebt	  gehad.	  Mocht	  u	  in	  terugblik	  daarop	  toch	  nog	  vragen	  hebben,	  komt	  u	  die	  dan	  gerust	  stellen.	  
Hun	  deur	  staat	  open.	  

Porfol io’s    in  groep  1/2  
Afgelopen	  weken	  zijn	  we	  in	  de	  kleuterklassen	  bezig	  geweest	  met	  het	  maken	  
van	  de	  portfolio’s.	  Ieder	  kind	  krijgt	  zijn	  eigen	  portfolio.	  Hierin	  komen	  werkjes	  
die	  de	  kinderen	  op	  school	  zullen	  maken.	  Ze	  hebben	  zelf	  een	  tekening	  gemaakt	  
op	  de	  portfolio	  met	  wasco.	  Hier	  kwam	  een	  laag	  ecoline	  overheen.	  Dit	  hebben	  
ze	  helemaal	  zelf	  gemaakt,	  onder	  toezicht	  van	  een	  leerkracht	  of	  behulpzame	  
ouders.	  De	  kinderen	  waren	  er	  erg	  enthousiast	  over.	  Ze	  vonden	  het	  geweldig	  
om	  met	  de	  ecoline	  te	  mogen	  verven!	  We	  kregen	  regelmatig	  de	  vraag	  met;	  
“Juf,	  wanneer	  gaan	  we	  weer	  met	  deze	  verf	  verven?”	  	  

Nog	  niet	  ieder	  kind	  is	  aan	  de	  beurt	  geweest	  met	  de	  ecoline,	  maar	  daar	  zijn	  we	  
druk	  mee	  bezig.	  De	  portfolio’s	  zien	  er	  tot	  nu	  toe	  allemaal	  heel	  leuk	  uit!	  	  

Vanuit   de  wijk  
Super:  mooie  opbrengst  Sint  Maarten 	  
Namens	  de	  Voedselbank	  willen	  we	  alle	  kinderen	  die	  meegedaan	  hebben	  aan	  Sint	  Maarten	  en	  de	  inzameling	  
in	  de	  St.	  Josephkerk	  heel	  hartelijk	  bedanken.	  Acht	  volle	  dozen	  met	  houdbare	  etenswaren	  en	  klein	  
kinderspeelgoed	  komen	  zo	  terecht	  bij	  gezinnen	  in	  armoede,	  ook	  in	  Vathorst	  en	  Hooglanderveen!	  
	  
ZondagsOntbijt   over  steun  aan  gezinnen 	  
Het	  ZondagsOntbijt	  is	  een	  mooie	  manier	  om	  gezamenlijk	  de	  zondag	  te	  beginnen.	  Wiljon	  de	  Jonge	  komt	  
zondag	  18	  november	  vertellen	  over	  het	  belangrijke	  werk	  van	  de	  Stichting	  Present	  Amersfoort.	  Wiljon	  laat	  
zien	  hoe	  je	  iets	  kunt	  betekenen	  voor	  een	  kind	  of	  gezin,	  in	  armoede,	  slechte	  gezondheid	  of	  sociaal	  isolement.	  
Het	  ZondagsOntbijt	  begint	  om	  10.00	  uur	  in	  de	  parochiezaal	  van	  de	  St.	  Josephkerk	  en	  wordt	  om	  11.00	  uur	  
afgesloten	  met	  een	  krte	  gebedsviering.	  Voor	  kinderen	  is	  er	  een	  spellenhoek.	  De	  deelname	  is	  gratis.	  
	  
Doe  mee!  Inschri jving  Eerste  Communie  gestart 	  
De	  stap	  naar	  het	  grote	  feest	  van	  de	  Eerste	  Heilige	  Communie	  is	  een	  vrolijke	  en	  leerzame	  tijd,	  waarin	  
kinderen	  uit	  groep	  4	  kennis	  maken	  met	  het	  verhaal	  van	  Jezus,	  de	  wereld	  om	  hen	  heen,	  het	  zorgen	  voor	  
elkaar	  en	  het	  samen	  vieren	  in	  de	  kerk.	  De	  Eerste	  Communieviering	  in	  de	  St.	  Josephkerk	  is	  op	  19	  mei,	  de	  
voorbereiding	  begint	  in	  januari.	  Meld	  je	  kind(eren)	  vóór	  1	  december	  aan	  via:	  communie@outlook.com.	  
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S interklaas   in  Hooglanderveen  
Op	  zaterdag	  24	  november	  komt	  Sinterklaas	  aan	  in	  ons	  mooie	  dorp.	  Wij	  zouden	  het	  super	  leuk	  vinden	  als	  
jullie	  samen	  met	  ons	  vanaf	  13.15	  uur	  Sinterklaas	  opwachten	  op	  de	  Hoiberg	  waar	  hij	  naar	  verwachting	  rond	  
de	  klok	  van	  13.30	  uur	  aankomt.	   

Aansluitend	  volgt	  er	  een	  feestmiddag	  in	  de	  Dissel	  voor	  kinderen	  van	  3	  t/m	  9	  jaar.	  Kaarten	  voor	  dit	  feest	  zijn	  
vanaf	  12	  november	  te	  koop	  bij	  bakkerij	  De	  Kletersteeg	  (van	  Tuyllstraat	  19)	  of	  op	  het	  schoolplein	  op	  
woensdag	  14	  &	  21	  november	  en	  op	  vrijdag	  16	  &	  23	  november	  vanaf	  14.00	  uur.	  Kaartjes	  kosten	  2,50	  euro	  (en	  
het	  zou	  super	  fijn	  zijn	  als	  je	  dat	  gepast	  zou	  kunnen	  betalen). 

Op	  zaterdag	  1	  december	  bezoekt	  Sinterklaas	  de	  Boni	  tussen	  10.30	  uur	  en	  12.00	  uur.	  En	  vanaf	  13.30	  uur	  vind	  
hij	  het	  leuk	  om	  bij	  jullie	  thuis	  te	  komen.	  Meer	  informatie	  daarover	  vindt	  je	  op	  de	  website	  
www.sinterklaasinhooglanderveen.nl	  of	  stuur	  een	  mail	  naar	  sinterklaasinhooglanderveen@gmail.com.	   

Op	  de	  website	  vindt	  je	  vanaf	  maandag	  19	  november	  ook	  een	  link	  naar	  het	  Pietenjournaal!	  Welke	  avonturen	  
beleven	  Alexandro, Cigarillo	  en	  Caballero	  dit	  jaar	  weer	  in	  Hooglanderveen?	  	   

Op	  woensdag	  5	  december	  sluit	  Sinterklaas	  zijn	  bezoek	  aan	  Hooglanderveen	  af	  op	  jullie school. 

Dit	  jaar	  hangt	  de	  brievenbus	  voor	  al	  jullie	  Sinterklaaspost	  bij	  de	  Boni	  (van	  Tuyllstraat	  18).	  Tekeningen,	  
brieven,	  verlanglijstjes	  het	  maakt	  niet	  uit	  het	  mag	  erin	  en	  wie	  weet	  krijg	  je	  wel	  een	  antwoord.	  Wij	  hebben	  er	  
heel	  veel	  zin	  in,	  we	  hopen	  jullie	  ook! 

Namens	  het	  Bestuur	  Sinterklaas	  Hooglanderveen	  


