Nieuwsbrief 17
10 januari 2019

De kop is er weer af
Het was fijn om de kinderen weer binnen te zien stromen afgelopen maandag. Een nieuw jaar met nieuwe
kansen. Het team van de St. Josephschool wenst u allen met uw gezin een voorspoedig en gezond 2019 toe!

Maandag 14/01 studiedag, de kinderen zijn vrij
Aankomende maandag is de school dicht. Dat wil zeggen, de kinderen zijn vrij, maar het team heeft een
studiedag. Wij zullen doende zijn met enkele zaken betreffend de regelgeving, o.a. werken aan het
schoolplan. Daarnaast werken wij ’s middags in wat bij ons heet; Professionele Leergemeenschappen
(PLG’s). De collega ’s van de parallelgroepen spreken met elkaar over de lesinhoud en het leren van de
kinderen. Gebaseerd op data worden er waar nodig bijstellingen gedaan in het leerprogramma en de
didactiek, teneinde het onderwijsproces zo optimaal mogelijk te krijgen.

Nieuwe aanwinst voor de schoolbieb
Tijdens de Kinderboekenweek zijn er heel veel oude boeken uit de schoolbibliotheek verkocht. Van de
opbrengst van ongeveer € 170,- hebben we via marktplaats en andere tweedehands bronnen zo’n tachtig
mooie en actuele boeken kunnen kopen. Dit vormt een mooie aanvulling op onze collectie van de
schoolbibliotheek. We wensen de kinderen veel leesplezier met deze boeken.
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Nationale voorleesdagen
In de periode van 23 januari t/m 2 februari vinden weer de Nationale Voorleesdagen plaats. Ook bij ons op
school zullen we hier aandacht aan besteden, vooral in de onderbouw. Elke klas zal dat op zijn eigen manier
invullen. Wellicht hebben we hier ook uw voorleeshulp bij nodig. Dat hoort u dan van de leerkracht van uw
kind.

Klusjesman/-vrouw gezocht!
KLUSJESMAN/-VROUW GEZOCHT! Voor het maken van een fijne werkplek voor ONZE kinderen op het
podium op de 2e verdieping, zijn wij op zoek naar één of meerdere handige klusjesmannen/-vrouwen!!
Mocht u zin en tijd hebben dan kunt u zich melden bij Manon (m.vandruten@kpoa.nl).

Blij met diploma computertypen
Alle kinderen uit groep 6, 7 en 8 die meededen met de cursus Computertypen in een lokaal van de school
hebben een diploma ontvangen. Vanaf september tot en met december zijn de typelessen gegeven door
Lambertine ter Haar van Typeschool Amersfoort. De namen van de leerlingen zijn: Julie, Daan M, Nil, Tijn,
Olivier, Daan vd W, Tessa, Quinn, Elise, Flora, Harmen, Duco, Marlou, Tycho, Rik, Niek, Simon, Maurin,
Christel, Yara, Bram, Belle, Viggo en Pepijn. Van harte gefeliciteerd met jullie diploma, jullie hebben
geweldig getypt!

Op zoek naar film-/videomaker-cameraman-editor
Wij zijn op zoek naar een (professionele) film-/videomaker die ons, op vrijwillige basis, kan helpen met het
maken van een kort filmpje over onze school. We willen dit filmpje viral laten gaan om potentiële collega’s
aan onze school te binden. We mogen trots zijn op onze school en middels een ‘inkijkje’ kunnen we wellicht
leerkrachten nieuwsgierig maken.
We gaan voor kwaliteit, vandaar onze vraag voor een persoon met ervaring en kennis van
film/videoproducties. Bent u die persoon of weet u iemand binnen uw netwerk die iets voor ons kan
betekenen, neem dan contact op met Manon van Druten (m.vandruten@kpoa.nl). Ons streven is om in
januari te starten met een idee!
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Thema bouwen
Misschien heeft u het al gezien; in de kleutergroepen zijn we gestart met het thema
bouwen. Heeft u thuis hout (restjes), doppen (van bierflesjes o.i.d.), spijkers of
kindergereedschap dat u niet gebruikt? Wij zou er graag gebruik van maken! U kunt het
afgeven bij de leerkracht van uw kind.

Vanuit de wijk
Uitslag Kerst-Kijkdozenwedstrijd
Het nieuwe jaar is begonnen en we wensen jullie een heel succesvol 2019! Ook in de St. Josephkerk zijn we
goed begonnen met de keuze van de nieuwe Koning op het feest van Driekoningen en de prijsuitreiking van
de Kerst-Kijkdozenwedstrijd. Loes Mosterman, Hannah Knipping en Julie Jansen maakten volgens de jury de
mooiste kijkdozen. Zij hebben een kerstverrassing én een cadeaubon van Intertoys ontvangen. Gefeliciteerd!
Komende zondag 13 januari vieren we de doop van Jezus in de Jordaan. Er is dan om 11.00 uur een viering in
de kerk, mét kinderwoorddienst. Kom je ook?

Voorbereiding Eerste Communie begint bijna
De voorbereiding voor de Eerste Heilige Communie gaat eind januari beginnen. En daarvoor zijn al 21
kinderen uit Hooglanderveen en Vathorst ingeschreven! De nieuwe communicantjes worden op zondag 10
februari tijdens de viering aan iedereen voorgesteld. Mocht je jouw kind (uit groep 4) nog mee willen laten
doen aan deze leuke en leerzame periode, dan kan er nog tot 25 januari (communie@outlook.com)
ingeschreven worden. Daarna gaan we echt aan de slag! Doe mee!
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