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Ons  hartje  klopt…  
Afgelopen	  zaterdag	  is	  Sinterklaas	  weer	  in	  ons	  land	  aangekomen.	  De	  school	  is	  direct	  omgetoverd	  in	  
Sinterklaassfeer	  en	  als	  je	  langs	  de	  klassen	  loopt	  hangt	  er	  weer	  een	  magische	  sfeer.	  Er	  lopen	  meerdere	  
hulppieten	  en	  Sinterklazen,	  pakjes	  worden	  druk	  ingepakt,	  er	  wordt	  gerekend	  met	  pepernoten	  en	  er	  worden	  
weer	  prachtige	  verhalen	  verteld.	  Als	  school	  kijken	  wij	  ernaar	  uit	  om	  op	  5	  december	  de	  Sint	  en	  zijn	  Pieten	  weer	  
te	  mogen	  ontvangen.	  	  

Daarna	  doet	  al	  snel	  de	  Kerst	  zijn	  intrede.	  Ik	  wil	  u	  nu	  alvast	  vragen	  om	  op	  10	  december	  te	  helpen	  de	  school	  
weer	  om	  te	  toveren	  in	  Kerstsfeer.	  Er	  is	  die	  avond	  veel	  hulp	  nodig.	  Ook	  al	  heeft	  u	  een	  kwartiertje,	  haluurtje,	  
uurtje,	  alle	  hulp	  is	  welkom!	  De	  verwonderde	  gezichtjes	  de	  volgende	  dag	  maken	  het	  zeker	  de	  moeite	  waard!	  

Wil	  ik	  u	  tot	  slot	  nog	  een	  prachtige	  tijd	  toewensen	  met	  uw	  kind(eren).	  Want	  ondanks	  de	  spanning	  en	  drukte	  die	  
deze	  tijd	  met	  zich	  meebrengt	  is	  het	  ook	  een	  tijd	  om	  te	  genieten.	  	  

	  

Informatieavond  20/11  
Op	  20/11	  november	  was	  er	  een	  informatieavond	  voor	  de	  ouders	  van	  de	  allerkleinsten	  bij	  ons	  op	  school.	  De	  
avond	  startte	  met	  een	  presentatie	  over	  het	  jonge	  kind.	  Nicky	  Westerhout	  nam	  ons	  hierin	  mee.	  Het	  thema	  
hiervan	  was:	  ‘Ik	  speel,	  dus	  ik	  leer’.	  Weet	  u	  hoe	  aluminiumfolie	  proeft?	  Of	  zand?	  Of	  hoe	  een	  regenbui	  aanvoelt?	  
Jonge	  kinderen	  (nog)	  niet.	  Die	  leren	  dit	  door	  te	  doen,	  te	  ontdekken.	  Tijdens	  de	  presentatie	  was	  er	  veel	  
herkenning	  vanuit	  de	  ouders.	  Heeft	  u	  ook	  wel	  eens	  gehad	  dat	  u	  uw	  kind	  de	  opdracht	  gaf	  naar	  de	  wc	  te	  gaan,	  
de	  jas	  te	  pakken	  en	  de	  handschoenen,	  en	  dan	  vervolgens	  alleen	  met	  handschoenen	  terugkomt?	  Nicky	  heeft	  
ons	  duidelijk	  uitgelegd	  dat	  dat	  geen	  onwil	  is	  van	  het	  kind	  maar	  onvermogen.	  We	  hebben	  onze	  kinderen	  een	  
stukje	  beter	  leren	  begrijpen.	  	  

De	  avond	  is	  vervolgd	  met	  informatie	  voor	  de	  ouders	  van	  de	  instroomgroep.	  De	  instroomgroep	  start,	  zoals	  u	  
wellicht	  weet,	  op	  7	  januari	  in	  het	  Krummeltje.	  Juf	  Karjan	  en	  juf	  Maria	  zijn	  de	  leerkrachten	  van	  deze	  groep.	  
Mooi	  om	  te	  zien	  hoe	  ouders	  deze	  groep	  als	  unieke	  kans	  voor	  hun	  kind(eren)	  zien.	  Dank	  voor	  uw	  aanwezigheid	  
en	  verhelderende	  vragen.	  	  
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Modder  
Afgelopen	  dinsdag	  hebben	  de	  groepen	  1/2/3	  mogen	  kijken	  
naar	  de	  voorstelling	  "Modder".	  De	  voorstelling	  ging	  over	  vies	  
worden	  en	  hij	  was	  erg	  grappig.	  
Op	  http://koeterwaals.info/educatie-‐modder/	  vindt	  u	  een	  
prentenboek	  over	  de	  voorstelling.	  Leuk	  om	  samen	  met	  uw	  
kind	  te	  lezen!	  

	  

Vacature  administratief   medewerker  KPOA 	  
Wil	  jij	  werken	  vanuit	  deze	  kernwaarden?	  

  

Kijk	  dan	  naar	  onze	  vacature	  in	  de	  bijlage	  of	  op	  de	  website	  https://www.kpoa.nl/werken-‐bij/vacatures,	  want	  de	  
Stichting	  voor	  Katholiek	  Primair	  Onderwijs	  Amersfoort	  e.o.	  zoekt	  met	  ingang	  van	  1	  januari	  a.s.	  een	  
administratief	  medewerker	  voor	  personeels-‐	  en	  salarisadministratie,	  voor	  0,4	  FTE.	  

Vanuit   de  wijk  
Schri j f    je    in   voor  de  Eerste  Communie  
De	  stap	  naar	  het	  grote	  feest	  van	  de	  Eerste	  Heilige	  Communie	  is	  een	  vrolijke	  en	  leerzame	  tijd,	  waarin	  de	  
kinderen	  kennis	  maken	  met	  het	  verhaal	  van	  Jezus,	  de	  wereld	  om	  ons	  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.	  

Kerstspel   met  de  k inderwoorddienst   
De	  Kinderwoorddienst	  gaat	  een	  kerstspel	  spelen	  op	  eerste	  kerstdag.	  Daarvoor	  zoeken	  wij	  'acteurs'!	  Doe	  je	  
mee?	  Kom	  zondag	  25	  november	  om	  11.00	  uur	  naar	  de	  St.	  Josephkerk	  om	  je	  aan	  te	  melden.	  Dan	  gaan	  we	  in	  de	  
kinderwoorddienst	  vertellen	  welk	  kerstverhaal	  we	  uitbeelden	  en	  hoe	  we	  dat	  gaan	  doen.	  	  


