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Weer  een  jaar  voorbij…  
In	  het	  kader	  van	  Kerst	  heeft	  groep	  6B	  een	  kerstspel	  
opgevoerd.	  In	  zeer	  korte	  tijd	  hebben	  de	  kinderen	  
van	  deze	  groep	  o.l.v.	  twee	  betrokken	  ouders	  en	  
hun	  leerkrachten	  een	  fraai	  spel	  neergezet.	  
Waardoor	  wij	  langzaamaan	  in	  de	  kerstsfeer	  
kwamen.	  De	  geboorte	  van	  Jezus,	  altijd	  weer	  een	  
aansprekend	  verhaal	  dat	  niet	  genoeg	  verteld	  kan	  
worden.	  

Gisteravond	  gezellige,	  sfeervolle	  kerstdiners.	  De	  
etensgasten	  ontvangen	  door	  een	  fraai	  zingend	  
kerstkoor.	  De	  ouders	  ontvangen	  op	  het	  plein	  met	  
een	  hapje	  en	  een	  drankje.	  En	  vele	  dozen	  vol	  met	  
lekkers	  voor	  de	  voedselbank.	  Jammer	  dat	  het	  moet,	  
maar	  desalniettemin	  fijn	  dat	  u	  gul	  heeft	  gegeven.	  

Vele	  handen	  hebben	  dit	  kerstfeest	  weer	  tot	  een	  succes	  gemaakt	  en	  vele	  handen	  hebben	  ook	  de	  school	  
vandaag	  weer	  omgetoverd	  in	  een	  school.	  Heel	  erg	  bedankt	  daarvoor!!	  

Gisterenavond	  hebben	  de	  leden	  van	  de	  OAC,	  de	  MR	  en	  het	  team	  in	  gezellig	  samenzijn	  het	  kalenderjaar	  
afgesloten.	  Ik	  heb	  hen	  allen	  heel	  hartelijk	  bedankt	  voor	  hun	  bijdrage	  bij	  de	  geur	  en	  de	  kleur	  van	  de	  school.	  
Samen	  vormen	  wij	  de	  ingrediënten	  voor	  onze	  levende	  school.	  Fijn	  om	  met	  betrokken	  mensen	  te	  mogen	  
werken.	  Het	  spreekt	  voor	  zich	  dat	  ik	  ook	  u	  bedank	  die	  op	  welke	  wijze	  dan	  ook,	  door	  het	  jaar	  heen,	  
meegeholpen	  heeft	  de	  school,	  de	  school	  te	  maken	  die	  wij	  graag	  zien.	  Van	  mee	  fietsen	  naar	  een	  activiteit	  
buiten	  de	  deur,	  werken	  met	  individuele	  kinderen,	  een	  gastles,	  poetsen,	  noem	  maar	  op.	  Dank!	  	  

U	  allen	  wens	  ik,	  namens	  het	  team	  van	  de	  St.	  Josephschool,	  met	  uw	  gezin	  fijne,	  gezellige	  feestdagen	  waarin	  
rust	  en	  nader	  tot	  elkaar	  komen	  de	  hoofdmoot	  mogen	  voeren.	  Tot	  ziens	  in	  2019!	  

We	  zien	  elkaar	  weer	  op	  maandag	  7	  januari.	  	  

Gert	  de	  Wit	  (directeur)	  

Carmeratas  gevonden  
Gisteren,	  na	  het	  kerstdiner,	  is	  er	  een	  cameratas	  gevonden	  van	  het	  merk	  CaseLogic.	  Bent	  u	  deze	  tas	  gisteren	  
vergeten?	  Hij	  ligt	  bij	  meester	  Leo	  op	  u	  te	  wachten	  na	  de	  vakantie.	  	  	  
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Vanuit   de  wijk  
	  

Kerstavond   in  de  St.    Josephkerk   
Om	  17.00	  uur	  is	  er	  Kerst	  op	  Schoot	  voor	  peuters	  en	  kleuters.	  Een	  korte	  viering	  
waarin	  met	  alle	  ruimte	  voor	  de	  jongste	  kinderen	  is	  om	  echt	  Kerst	  te	  vieren!	  
Om	  19.00	  uur	  de	  Herdertjesmis	  met	  het	  Kinderkerstkoor	  in	  een	  volle	  kerk.	  Voor	  
kinderen	  die	  al	  beter	  stil	  kunnen	  zitten.	  De	  tradionele	  kerstavondviering!	  
Om	  21.30	  uur	  de	  Jongerenkerstviering,	  waar	  de	  Young	  Spirits	  traditionele	  en	  
eigentijdse	  internationale	  kerstliederen	  laten	  horen.	  
	  

Eerste  Kerstdag   in  de  St.    Josephkerk   
Om	  11.00	  uur	  de	  Kerstviering,	  met	  aandacht	  voor	  veel	  samenzang	  en	  het	  Kerstspel	  met	  de	  
Kinderwoorddienst.	  	  
En	  om	  15.00	  uur	  de	  Open	  Kerststal	  met	  Kerst-‐kijkdozententoonstelling.	  	  
	  	  

Driekoningen  op  6   januari   
Om	  11.00	  uur	  een	  feestelijke	  eucharistieviering	  met	  kinderwoorddienst.	  We	  kiezen	  de	  vierde	  koning	  en	  
misschien	  vind	  jij	  wel	  de	  boon	  in	  de	  cake!	  
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BHV-‐cursus  
Op	  donderdag	  8	  november	  hebben	  onze	  BHV-‐ers	  de	  jaarlijkse	  cursus	  weer	  gevolgd.	  Jullie	  kinderen	  zijn	  nog	  
steeds	  in	  veilige	  handen	  bij	  ons!	  Bloedneuzen	  verhelpen,	  pleisters	  plakken,	  verbanden	  aanleggen;	  we	  
kunnen	  het	  allemaal!	  Ook	  hebben	  we	  geoefend	  met	  dat	  wat	  we	  hopelijk	  nooit	  in	  praktijk	  hoeven	  te	  brengen:	  
brand	  blussen	  en	  reanimeren.	  Het	  is	  goed	  om	  deze	  kennis	  jaarlijks	  weer	  op	  te	  frissen.	  	  

Mocht	  u	  ooit	  te	  maken	  hebben	  met	  een	  situatie	  op	  school	  waarbij	  u	  ons	  nodig	  heeft	  dan	  is	  het	  goed	  dat	  u	  
weet	  wie	  zijn.	  De	  BHV-‐ers	  op	  school	  zijn:	  Jan	  (hoofd	  BHV),	  Manon,	  Karjan,	  Sandra,	  Leslie	  en	  Amrah.	  

	  	  	   	  	  	   	  

Sinterklaas  
Hoor  wie  k lopt  daar  k inderen.. . .         
Sinterklaas	  staat	  alweer	  te	  popelen	  om	  met	  zijn	  pieten	  naar	  Nederland	  te	  komen.	  Voor	  dit	  mooie	  feest	  
hebben	  we	  nog	  wel	  wat	  hulp	  nodig:	  

Sinterklaas  voorbereidingen  op  school     
Volgende	  week	  donderdag	  15	  november	  vanaf	  19:30	  uur	  gaan	  we	  de	  school	  weer	  in	  Sinterklaas	  sfeer	  
brengen.	  Hier	  kunnen	  we	  veel	  hulp	  gebruiken,	  denk	  aan	  cadeaus	  inpakken	  voor	  de	  onderbouw,	  zakjes	  geld	  
uittellen	  voor	  de	  bovenbouw,	  pepernoten	  verdelen	  per	  klas	  en	  de	  school	  versieren!	  	  Ook	  al	  kom	  je	  wat	  later	  
of	  heb	  je	  later	  op	  de	  avond	  andere	  plannen,	  vele	  handen	  maken	  licht	  werk!	  Opgeven	  is	  niet	  nodig,	  we	  zien	  
jullie	  graag!	  
Oproep  vervoersmiddel   S int   op  5  december! 
We	  zijn	  op	  zoek	  naar	  een	  ludiek	  vervoersmiddel	  voor	  de	  Sint	  en	  zijn	  pieten	  om	  5	  december	  weer	  vol	  
spektakel	  bij	  het	  schoolplein	  aan	  te	  komen.	   

Wie	  heeft	  er	  een	  tractor,	  legerauto,	  cabrio	  etc	  te	  leen	  voor	  deze	  dag?	  We	  horen	  het	  graag.	  Reacties	  kunnen	  
gestuurd	  worden	  naar	  juf	  Maria	  via	  het	  mailadres	  m.riemersma@kpoa.nl.	   

Alvast	  bedankt	  voor	  jullie	  hulp	  namens	  de	  OAC	  Sint	  commissie	  	  
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Zi j-‐ instromers  
Komende	  dinsdagavond	  houdt	  onze	  stichting	  KPOA	  een	  speeddate	  met	  34	  gegadigden	  voor	  een	  zij-‐
instroombaan.	  Een	  verheugend	  aantal	  mensen	  is	  in	  voor	  omscholing.	  Dat	  is	  in	  deze	  tijd	  belangrijk.	  Er	  zal	  ook	  
een	  zij-‐instromer	  op	  onze	  school	  komen.	  Hun	  opleiding	  zal	  grotendeels	  in	  de	  school,	  op	  de	  werkvloer	  
plaatsvinden.	  U	  hoort	  binnenkort	  wie	  en	  waar.	  

Schoolfotograaf  
In	  week	  13	  (de	  week	  van	  25/03/19)	  komt	  de	  schoolfotograaf	  op	  school	  om	  jullie	  kroost	  dit	  schooljaar	  weer	  
vast	  te	  leggen.	  De	  exacte	  data	  weten	  we	  nog	  niet.	  Vandaar	  dat	  dit	  nog	  niet	  vermeld	  op	  de	  website	  en	  
digiDUIF.	  Zodra	  dit	  bij	  ons	  bekend	  is	  zullen	  we	  dat	  met	  jullie	  communiceren.	  

Braakbal len   in  groep  5A  
Groep	  5A	  heeft	  gewerkt	  met	  de	  Leskist	  Braakballen	  van	  het	  CNME.	  De	  
kinderen	  vertellen	  hierover:	  

Braakballen.	  

Gisteren	  hebben	  we	  braakballen	  ontleed	  met	  een	  pincet	  en	  een	  prikpen	  en	  
een	  loep	  en	  een	  bakje.	  We	  hebben	  100	  botten	  gevonden.	  Er	  waren	  kaken	  
en	  heel	  veel	  schedels.	  Een	  muis	  skelet	  en	  voortanden.	  Het	  was	  heel	  leuk.	  

Dylano	  en	  Lars.	  

Braakballen.	  

Wat	  heb	  je	  nodig?	  

-‐oude	  tandenborstel	  
-‐pincet	  
-‐prikpen	  
-‐loep	  
-‐plastic	  bakje	  
zwart/bruin	  papier	  
Zo	  doe	  je	  het:	  	  
Doe	  je	  braakbal	  door	  midden	  maar	  wel	  voorzichtig.	  
Pluis	  je	  braakbal	  voorzichtig	  uit.	  
Voel	  je	  iets	  hard	  dan	  gebruik	  je	  de	  tandenborstel	  en	  doe	  met	  je	  pincet	  het	  botje	  op	  het	  zwarte	  of	  bruine	  
papier.	  Het	  botje	  kan	  kapot	  gaan	  dus	  doe	  heel	  voorzichtig.	  
	  
Wat	  kan	  je	  vinden?	  
Schedels	  van	  muizen	  en	  vogels	  
veren	  botten	  ribben	  
	  
Fréderique	  en	  Lente	  
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Braakballen.	  
We	  gingen	  braakballen	  open	  maken.	  
We	  kregen	  van	  de	  juf:	  
Pincet	  
tandenborstel	  
Prikpen	  
Vergrootglas	  
plastic	  bakjes	  
bruin/zwart	  papier	  
	  
We	  keken	  met	  het	  vergrootglas	  naar	  de	  braakbal	  en	  daarna	  gingen	  we	  er	  in	  met	  het	  pincet.	  We	  dachten	  dat	  
het	  vies	  zou	  zijn	  maar	  dat	  viel	  mee.	  Het	  was	  leuk,	  we	  hadden	  niet	  verwacht	  dat	  er	  zo	  veel	  botjes	  in	  zaten.	  We	  
vonden	  schedels	  van	  muizen	  en	  nagels	  van	  een	  vogel	  of	  egel	  en	  nog	  veel	  emer.	  Op	  het	  laatst	  moesten	  we	  
het	  schoonmaken	  met	  tandenborstels	  en	  prikpennen.	  
	  
Groetjes	  Annemarijn	  en	  Hannah.	  
	  
Braakballen.	  
We	  hebben	  iets	  leuks	  gedaan.	  Braakballen	  open	  gemaakt	  van	  een	  uil.	  We	  hebben	  3	  of	  4	  koppen	  van	  een	  
muis	  gevonden	  en	  heel	  veel	  botten.	  We	  hebben	  het	  gedaan	  met	  behulp	  van	  een	  pincet	  en	  prikpennen	  en	  
loep	  om	  mee	  te	  kijken	  wat	  het	  was.	  We	  hadden	  een	  blad	  van	  de	  juf	  om	  te	  gekregen	  om	  te	  kijken	  wat	  het	  
was.	  Het	  was	  heel	  leerzaam	  en	  we	  hebben	  veel	  geleerd.	  We	  poetsten	  de	  botten	  met	  een	  tandenborstel.	  
Iedereen	  vond	  het	  in	  het	  begin	  heel	  vies	  maar	  toen	  we	  het	  deden	  vonden	  we	  het	  niet	  vies	  meer.	  Op	  het	  
laatst	  liet	  iemand	  het	  op	  de	  grond	  vallen.	  Dat	  was	  wel	  vies.	  
Ilse	  en	  Lotte.	  

Muziekles   in  groep  3  
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Groep	  3	  heeft	  deze	  
week	  een	  leuke	  
muziekles	  gehad	  en	  
Cas	  uit	  groep	  3B	  
(kikkerklas)	  heeft	  hier	  
een	  tekening	  over	  
gemaakt.	  

	  

Vanuit   de  wijk  
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!	  

Sinterklaas   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). 
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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	  


