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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  

 

 

De volgende studiedag valt op 27/10.  

Wilt u ook voor die dag zelf voor opvang zorgen. 

 

Verkeer op het plein 

Ik krijg signalen van ouders dat het rijgedrag rond het plein bij het brengen en halen van 

de kinderen geregeld leidt tot lastige, zo niet gevaarlijke situaties. 

Ik wil hier nadrukkelijk de aandacht voor vragen. Laat niet een te laat opstaan en de 

druk van de werkgever, of de file, onverhoopt het lot van een kind beslechten. Een 

ongeluk zit in een klein hoekje. We zijn allen verantwoordelijk voor de veiligheid 

rond de school. Ik dank u voor uw medewerking. 

 

Informatie-avonden 

Afgelopen week waren er de jaarlijkse informatie-avonden. Mocht u in tweede instantie 

nog met vragen zitten of opmerkingen hebben, komt u die dan gerust stellen of melden. 

Wij stellen prijs op open communicatie. 

 

Groep 8 informatie-avond 

Dinsdag 22/09 is er een informatie-avond voor de ouders van groep 8, rond de 

procedure richting Voortgezet Onderwijs. 

Zelfstandige timmerklus, wie kan en wil dit doen?? (herhaald bericht) 

Voor de herfstvakantie willen we graag nog een grote timmerklus doen, een kast, met 

werkplek voor kinderen maken bij de uitgang van de school. Wij leveren de tekeningen 

aan, welke timmerman(nen)/ timmervrouwen/ klusmensen onder u als ouders kan zoiets 

in elkaar zetten/timmeren. Wij leveren een tekening aan en de constructie gaat dan in 
overleg met de klusser. 

Fomicablad op de picknicktafels, wie kan en wil dit klussen, regelen/ klussen. kom even 

informeren bij Rachel Naron, de teamleider onderbouw. 

We plannen nog 2 klusavonden om schilderwerk af te maken voor de ruimte beneden. 
We kunnen zo'n 5 mensen aan het werk hebben, anders wordt het onoverzichtelijk 

data: 

28 september van 19.30 uur tot 
21.30/22.00 uur 

12 oktober van 19.30 uur tot 21.30/22.00 

uur. 

Laat het even weten aan r.naron@kpoa.nl 

   

met dank, Rachel Naron 
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Uit de wijk 
 

Kleurenloop (herhaling) 

Op zondag 11 Oktober organiseren we in 

Amersfoort/Vathorst de 3e kleuren loop. 

Wellicht leuk om mee te doen vanuit de KPOA 

of wellicht willen jullie het meenemen in jullie 

nieuwsbrief. Ben je klaar om te rennen? Te 

lopen? Te dansen? Te huppelen op de beats 

van de muziek? Volledig ondergedompeld te 

worden in kleur? Mee te doen aan de leukste 

kleurenloop van Nederland? 

De Colorrain is een parcours van 4 km met 3 

kleurenzones. Start met een wit t-shirt en 

wordt op de finish onthaalt als kleurenbom. Je 

kan mee doen met je vriendjes, vriendinnetjes, 

papa of mama of met je school. Na de 

kleurenloop barst het feest pas echt los. Met DJ 

een podium en natuurlijk nog meer kleur. Dus 

doe  mee met elkaar en maak je op voor de 

meest kleurrijke dag van je leven!  

Meer informatie of inschrijven kan via 
www.colorrain.nl  

Prijzen: Kinderen tot 7 jaar gratis. Kinderen tot 13 jaar €10 (Inclusief kleurenzakje + 

Afterparty) Boven de 13 jaar €16.50 ( Inclusief shirt, kleurenzakje + Afterparty) 

 

 

 

 

Namens de collega’s van de St. Josephschool, 

Met vriendelijke groet, Gert de Wit (directeur) 

 


