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Personeel  
Nieuwe	  office-‐manager:	  Het	  verheugt	  mij	  te	  kunnen	  melden	  dat	  we	  een	  bekwame	  nieuwe	  office-‐manager	  
hebben	  gevonden	  in	  Anouschka	  Tiddens-‐van	  de	  Beek.	  Zij	  is	  al	  jaren	  werkzaam	  als	  office-‐manager	  bij	  een	  non-‐
profit	  organisatie.	  Samen	  met	  Joyce	  Dörr	  zal	  zij	  de	  overdracht	  van	  taken	  regelen,	  zodat	  er	  zo	  naadloos	  
mogelijke	  werkovergang	  komt.	  Dit	  zal	  op	  06/12	  starten.	  Dan	  is	  Joyce	  dus	  maar	  beperkt	  beschikbaar.	  
Anouschka	  zal	  formeel	  kunnen	  starten	  per	  01-‐02-‐2019,	  maar	  zoveel	  mogelijk	  reeds	  eerder	  taken	  overnemen.	  

Vanaf	  deze	  plek	  wens	  ik	  Anouschka	  een	  fijne,	  productieve	  tijd	  op	  de	  St.	  Josephschool.	  

Sinterklaasfeest  
Nog	  een	  paar	  nachtjes	  slapen	  en	  dan	  mogen	  wij	  de	  Sint	  en	  zijn	  Pieten	  op	  5	  december	  weer	  ontvangen	  op	  
school!	  Voor	  u,	  als	  ouders,	  alvast	  wat	  aanvullende	  informatie	  met	  betrekking	  tot	  dit	  feest.	  	  

-‐ Vanaf	  8.15	  mogen	  de	  kinderen	  die	  een	  surprise	  hebben	  gemaakt	  deze	  naar	  de	  klassen	  brengen.	  Nadat	  
ze	  dat	  hebben	  gedaan	  gaan	  ze	  weer	  naar	  buiten.	  	  

-‐ Vanaf	  8.20	  komen	  de	  kinderen	  op	  de	  gebruikelijke	  manier	  naar	  binnen.	  Om	  8.20	  de	  kinderen	  van	  
groep	  1/2,	  om	  8.25	  de	  kinderen	  van	  3	  t/m	  8.	  Let	  op:	  De	  kinderen	  houden	  de	  jassen	  aan	  als	  ze	  de	  klas	  
binnenkomen.	  	  

-‐ Om	  8.40	  ontvangen	  we	  Sinterklaas	  en	  zijn	  Pieten	  op	  het	  schoolplein.	  U,	  als	  ouder,	  bent	  natuurlijk	  ook	  
van	  harte	  welkom	  om	  te	  kijken.	  We	  willen	  jullie	  vragen	  buiten	  de	  hekken	  te	  blijven	  staan	  zodat	  wij	  de	  
kinderen	  op	  het	  schoolplein	  een	  plekje	  kunnen	  geven.	  	  

-‐ Het	  10	  uurtje	  krijgen	  de	  kinderen	  op	  school.	  Ook	  voor	  een	  glutenvrij	  10	  uurtje	  wordt	  gezorgd	  evenals	  
glutenvrije	  pepernoten.	  Lunch	  nemen	  de	  kinderen	  deze	  dag	  zelf	  mee.	  	  

-‐ De	  schooldag	  eindigt	  gewoon	  om	  14.15.	  	  

We	  hopen	  op	  een	  geslaagde	  dag!	  
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Vanuit   de  wijk  
Kerk  op  Schoot  voor  k leuters   
Zondag	  2	  december	  gaat	  het	  eerste	  kaarsje	  aan	  op	  de	  Adventskrans.	  En	  dat	  gaan	  we	  met	  alle	  peuters	  en	  
kleuters	  doen!	  Om	  11.00	  uur	  begint	  in	  de	  St.	  Josephkerk	  de	  eucharistieviering	  en	  de	  pastoor	  nodigt	  dan	  alle	  
kinderen	  tot	  7	  jaar	  uit	  voor	  een	  eigen	  viering.	  Er	  worden	  liedjes	  gezongen,	  een	  verhaal	  verteld	  en	  kaarsjes	  
aangestoken.	  Ook	  maken	  de	  kinderen	  een	  toepasselijke	  adventsknutsel.	  Kom	  je	  ook?	  	  

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.	  

Wereldl ichtjesdag  
Op	  Wereldlichtjesdag	  9	  december	  worden	  over	  de	  hele	  wereld	  kaarsjes	  aangestoken	  voor	  overleden	  kinderen.	  
Ook	  dit	  jaar	  in	  Hooglanderveen	  en	  Vathorst.	  De	  wereld	  wordt	  zo	  even	  letterlijk	  wat	  lichter	  voor	  mensen	  die	  
een	  kind	  verloren	  hebben	  en	  daarnaast	  is	  er	  het	  besef	  dat	  je	  niet	  alleen	  bent	  met	  je	  verdriet.	  Bij	  
het	  Monument	  voor	  Overleden	  Kinderen	  achter	  de	  St.	  Josephkerk	  kun	  je	  om	  19.00	  uur	  een	  kaarsje	  opsteken	  
en	  luisteren	  naar	  troostende	  muziek.	  Om	  te	  gedenken	  en	  anderen	  een	  hart	  onder	  de	  riem	  te	  steken.	  	  

Partou  
Er	  valt	  ook	  deze	  kerstvakantie	  weer	  van	  
alles	  te	  beleven	  op	  onze	  buitenschoolse	  
opvang	  in	  de	  Laak	  waar	  ook	  sinds	  dit	  
najaar	  kinderen	  van	  de	  St	  Josefschool	  in	  
Hooglanderveen	  van	  harte	  welkom	  zijn.	  

Deze	  keer	  gaan	  wij	  erop	  uit	  naar	  het	  spoorwegmuseum	  en	  
naar	  een	  echte	  ijsbaan!	  En	  we	  laten	  van	  ons	  horen	  tijdens	  de	  
verschillende	  percussie	  workshops	  van	  Boudewijn,	  bekend	  
van	  “drummen	  is	  leuk”	  en	  van	  onze	  kinderband	  BEAT-‐IT	  J.	  

Wilt	  u	  ook	  een	  blik	  werpen	  op	  ons	  vakantieprogramma?	  Dat	  
kan	  via	  deze	  link	  naar	  onze	  facebookpagina:	  
https://www.facebook.com/partouzwartsluiskade/	  

Geïnteresseerd?	  Neemt	  u	  gerust	  contact	  met	  ons	  op.	  
https://www.partou.nl/kinderopvang-‐
utrecht/amersfoort/vathorst/zwartesluiskade	  

Een	  Positief	  Avontuurlijk	  Relaxed	  Uniek	  Tof	  Olijk	  Uniek	  2019	  
toegewenst!	  
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