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� � Hebt u vragen of opmerkingen n.a.v. deze Nieuwsbrief, mailt u dan a.u.b. rechtstreeks naar de directie: 

kbs.st.joseph@kpoa.nl  

 

Het ophalen van uw kleuters en de kinderen uit de groepen 3  

 
Heeft u een kind in groep 1 t/ 3? Wilt u dan, als de kinderen na schooltijd naar buiten 
komen, in de buurt van de betreffende klassenpictogram gaan staan. Zodat de leerkracht 
niet zo hoeft te speuren of de kinderen de menigte in rennen. 
Dit bevordert het overzichtelijk en veilig uitstromen van de kinderen. 
Ik weet dat dit een hele uitdaging is i.v.m. met het volle plein of  als u meerdere 
kinderen in de onderbouw heeft. Samen zorgen we voor een goed verloop 
 
Voor de combigroep 3/4 van juf Joke en juf Karin en voor de groep 4 van juf Leonie komt 
ook een naam van een dier als klassennaam. De kinderen en leerkrachten spreken hier 
op dit moment over.  
De picto van het dier voor de combi 3/4 zal aan het hek in de buurt van de totempaal 
worden gemaakt, daar is ook de verzamelplek voor deze kinderen als u ze ophaalt. 
De kinderen van groep 4 mogen zelfstandig naar hun ouders lopen na schooltijd. 
U hoort nog welke dierennaam de groep krijgt. 
 

 
Nieuwe rekenmethode 

Vanaf dit schooljaar werken we vanaf groep 3 met een 
vernieuwde rekenmethode Pluspunt. In deze 
methode zijn de nieuwste inzichten op het gebied van 
didactiek en rekenkunde verwerkt. Zo kunnen we 
weer een jaar of acht vooruit. Dat is de 
afschrijvingsduur van een methode.  
 

Typecursussen. 

Er zijn verschillende typecursussen op de markt waar kinderen hun typediploma kunnen 

behalen. Al een aantal jaren biedt Typeschool Amersfoort een cursus die hier op school 

na schooltijd plaatsvindt voor kinderen uit de groepen 7 en 8. Binnenkort krijgt u hier 

informatie over. 

U kunt ook voor andere typecursussen kiezen. Deze kunnen de kinderen online doen of 

op een locatie in Amersfoort. Dat zijn: 

• Basic Typewriting: www.basic-typewriting.nl en 

• LOI-Kidzz: www.loikidzz.nl/scholen  

 

‘Biebouders’ gezocht. 

De afgelopen jaren is er een aantal ouders actief in onze 

schoolbibliotheek. Zij zorgen er voor dat de boeken op de juiste plek 

in de kasten komen, begeleiden kinderen bij het zoeken en kiezen 

van een boek en repareren kapotte boeken.  

We zijn op zoek naar ouders die willen helpen op de maandag en/of 

vrijdag. De biebtijden zijn van 8.30-9.30 uur.  U kunt zich aanmelden 

bij Manon van Druten (m.vandruten@kpoa.nl)  
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Vreedzame school Informatiebrief 01. 

Bijgevoegd, als bijlage 2, bij deze DigiDUIF vindt u Informatie 

brief 01 die hoort bij Blok 1 van de Vreedzame school. Omdat 

vreedzaam met elkaar omgaan natuurlijk verder gaat dan de 

school, vragen wij ook dit jaar weer uw medewerking om met 

uw kind(eren) thuis in gesprek te gaan. Daar kunt u de 

‘Kletskaarten’ voor gebruiken. De in de Informatiebrief 

genoemde kletskaarten kunt u vinden op onze schoolwebsite. 

Ze zijn er voor groep ½, 3, 4, 5 en 6: 

http://www.kbs-st-joseph.nl/de-vreedzame-school 

Kiest u de komende tijd voor de kletskaarten van blok 1 ‘We horen bij elkaar. Opsteker’ 

Hartelijk dank voor uw medewerking alvast.  

Gevonden voorwerpen. 

Wat er nog is aan gevonden voorwerpen ligt uitgestald bij de voordeur. E zitten aardig 
wat duurzame kledingstukken bij. Wat er a.s. woensdag nog ligt gaat naar een goed 
doel. 

KPOA jaarverslag 2014. 

Dit jaar heeft KPOA voor het eerst een publieksversie van het jaarverslag 2014 laten maken. Deze is 

op de KPOA website te lezen.  

https://prezi.com/4goxpchb4aks/publieksjaarverslag-2014/ 

 

Uit de wijk 

De zomervakantie is voorbij. Jammer, hè?! Maar op school met je vriendinnetjes en 
vriendjes is toch ook weer supertof? Leuk om iedereen weer te zien! En dat gaan we in 
de Kinderwoorddienst ook weer doen. Zondag 30 augustus is er een hele speciale 
Kinderwoorddienst aan het begin van een nieuw jaar, want we gaan na de viering met 
elkaar pannenkoeken eten! In de St. Josephkerk van Vathorst-Hooglanderveen is het dan 
Startzondag, die begint om 11.00 uur met een feestelijke viering. Daarna is er 
torenklimmen, zijn er broodjes voor alle volwassenen en pannenkoeken voor de 
kinderen! Gezellig als je ook komt! 
 
Namens de collega’s van de St. Josephschool, 

Met vriendelijke groet, Gert de Wit (directeur) 

 

 


