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Bedankje voor de kerstversiering en uw giften  
Bedankt ouders die geholpen hebben de school weer in Kerststemming te brengen. Altijd weer een enorm 

changement, van Sint naar Kerst, maar ook altijd weer sfeervol als het gedaan is. Een welgemeend 

dankjulliewel!!  

De school bruist van de activiteiten om van de komende week weer een gezellige week te maken. Op naar 

kerstviering en kerstdiner. Met tevens aandacht voor de voedselbank. Die elk  jaar door u ruim bedacht 

wordt. Jammer dat het moet in een rijk land als het onze, maar fijn dat u er aan meedoet.  

Foute kersttruiendag – Save the children 
Vanmorgen kwamen de kinderen in grote getalen met hun (zelfgemaakte) mooie truien en de PET-flessen de 

school binnen. Twee MEGAzakken vol met gedoneerde flessen. Heel veel dank namens al die kinderen die in 

het Midden-Oosten het veel minder goed hebben dan wij. Fijn dat er organisaties zijn als die zich 

bekommeren om het leed van kinderen over de gehele wereld.   

Bedankt Allemaal!! Op naar een gezellige week.  

 

Kerstviering 
In de bijlage vindt u (herhaald) nieuws vanuit de kerstcommissie. Wilt u deze brief goed doorlezen? Er staat 

belangrijke informatie in. 
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DigiDUIF stopt 
Binnen afzienbare tijd houdt het communicatieplatform DigiDUIF op met bestaan en gaat het over in een 

geheel nieuw platform. Dat betekent dus een overstap naar iets anders en dat zal gewenning vragen van 

iedereen. 

Wij willen van deze situatie gebruik maken om een ander communicatieplatform 'Parro' uit te proberen in 

een pilot van ongeveer anderhalve maand, vanaf januari 2019. Dit willen wij doen in een beperkt aantal 

groepen met collega's die daar kansen zien. Het betreft groep 1/2A, 3A, 3B en 5B. Parro wordt in die 

groepen dan niet i.p.v. DigiDUIF gebruikt maar ernaast. De betrokken leerkrachten zullen hierover met u 

communiceren.  

Parro heeft een koppeling met ons leerlingen administratiesysteem ParnasSys. Het is dus zeker zinvol 

om Parro te onderzoeken.  

Het wijkteam op school 
Het Sociaal Wijkteam biedt hulp en ondersteuning dichtbij huis. 

Samen met andere collega’s werk ik in Wijkteam Vathorst 

Hooglanderveen en zijn we er voor allerlei soorten vragen op 

verschillende levensgebieden. Mijn naam is Henri Heijink en ik ben al 

enige tijd betrokken als contactpersoon vanuit het wijkteam bij de St. 

Josephschool. In het Wijkteam werken professionals op het gebied van 

welzijn, opvoeding van kinderen, gezondheidszorg, woonbegeleiding, 

psychische problemen, ouderenzorg en andere zorgvragen. Samen kijken 

wij met u naar uw vraag en bieden we ondersteuning, waar nodig.  

‘Je moet het wel zelf doen, maar niet alleen’ 

Daarnaast werken wij ook samen met scholen, waaronder de St. Josephschool.  

We willen zichtbaar, actief en betrokken zijn bij de inwoners van Vathorst en Hooglanderveen, ook 

laagdrempelig en dichtbij. Er is al enige tijd een wekelijks spreekuur, elke vrijdag van 08:00 tot 09:30 uur, 

voor leerlingen, ouders, docenten en Intern Begeleiders. Heeft u een vraag of wilt u iets kwijt, aarzel niet en 

kom eens langs op het spreekuur. U kunt vrijblijvend bij mij binnenlopen, u bent van harte welkom. 

‘Goed luisteren naar wat mensen te vertellen hebben, goed observeren en vooral op zoek gaan naar de eigen 

kracht’ 

Tijdens het spreekuur zit ik in de kamer naast de IB-ers op de tweede verdieping. Wilt u meer 

weten over het Wijkteam? Kijk dan vooral even op onze website: www.wijkteam-amersfoort.com. 
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Vanuit de wijk 
Advent en Voedselbank 

De Kinderwoorddienst gaat op weg naar Kerst. Zondag steken we het derde kaarsje aan. Om 11.00 uur 

begint de eucharistieviering in de St. Josephkerk, en pastor Roderick geeft je dan het lichtje mee voor jullie 

eigen viering. Na afloop van de viering verkopen onze vormelingen eigengemaakte kerstlekkernijen voor hun 

5-euro-project, de opbrengst is voor de Voedselbank. En bij de koffie en limonade kun je gezellig chillen in 

de plofhoek met de spelletjes. 

Zing je mee? 

Het eerste oefenuurtje voor het kinder-kerstkoor is geslaagd! Al 12 kinderen hebben met pianist Ron 

geoefend voor de familieviering op Kerstavond. Vind je het ook leuk om te zingen, en dichtbij de kerstastal 

te zitten? Kom dan dinsdag 18 december van 19.30 tot 20.15 uur oefenen in Parochiezaal St. Joseph. Super 

leuk! 

Kerstfeest en kijkdozen 

Het is bijna zover en misschien ben je al lekker druk met het knutselen van je eigen kerstkijkdoos! Doe mee, 

dan maken we er op eerste kerstdag een mooie tentoonstelling van. Ook maak je kans op een mooie prijs! 

Lever de kijkdoos in bij de schoolviering of gewoon achter in de St. Josephkerk! 

Een overzicht van de kerstvieringen vind je op www.zaligkerstmis.nl.  
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