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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  

Nieuws vanuit de kleuterbouw 

thema's (herhaald bericht met foto) 

In de kleuterbouw werken we in thema's. Nu werken we aan 

techniek, de hoek in de klas is een laboratorium geworden, waar de 

kinderen kunnen ontdekken en leren. 

De kinderboekenweek staat ook in het teken van techniek en 

wetenschap onder de noemer 'raar maar waar'. Zo koppelen we deze 

onderwerpen aan elkaar. Tot de herfstvakantie zal dit het thema zijn, 

na de vakantie zal aan het thema herfst gewerkt worden in de 
kleuterbouw. 

 

GROEP 7 OP PAD VOOR DE KINDERPOSTZEGELACTIE 

 

Vanaf woensdag 23 september tot en met vrijdag 2 oktober 2015 gaan ruim 

185.000 kinderen uit groep 7 en 8 van ruim 5.000 basisscholen op pad om 

kinderpostzegels, kaarten en kinderpleisters te verkopen. Dit jaar doen 73 

kinderen uit groep 7 van onze school mee. Met de opbrengst van de actie 

krijgen kwetsbare kinderen in Nederland en ontwikkelingslanden kansen op een 

betere toekomst.  

 

Over Stichting Kinderpostzegels  

Stichting Kinderpostzegels biedt kwetsbare 

kinderen in Nederland en 

ontwikkelingslanden ontwikkelingskansen 

voor een betere toekomst. Het is een 

kinderhulporganisatie voor kinderen door 

kinderen, met als belangrijkste 

inkomstenbron de jaarlijkse 

Kinderpostzegelactie. Met de opbrengst 

steunt Kinderpostzegels honderden 

projecten. In Nederland richt de stichting zich 

op kinderen die op school extra steun nodig 

hebben, op pleegzorg, het voorkomen van 

kindermishandeling en 

vluchtelingenkinderen. Belangrijke aandachtsgebieden in het buitenland zijn toegang tot 

onderwijs, meisjesrechten, pleegzorg en het bestrijden van kinderarbeid.  

Dit jaar ook weer online verkoop! 

De kinderen krijgen dit jaar ook weer de mogelijkheid om online te verkopen op 

www.mijnkinderpostzegelactie.nl. Als uw kind meedoet met de online actie kunt u ze een 

handje helpen met een bericht op Facebook of Twitter. Kijk op www.kinderpostzegels.nl 

voor meer informatie.  
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Co-creatieve avond ‘Geef me de vijf’ 

 

maandagavond 5 oktober van 19.30-22.00 uur 

 

In het kader van de 'Week van de opvoeding’ 

organiseert LOVO Loopbaanontwikkeling voor 

opvoeders een co-creatieve avond. Het wordt 

een actieve onderzoeksavond waarvoor we 

deelnemers vragen om een eigen vraagstuk 

rondom opvoeden mee te brengen. 

 

De avond is gratis en exclusief toegankelijk voor 

ouders, verzorgers en leerkrachten van 

basisschool St. Joseph in Hooglanderveen.  

 

Meer informatie en de mogelijkheid tot 

aanmelden vind je op 

http://lovo.nu/activiteiten/co-creatieve-avond-

geef-me-de-vijf 

 

Niet in de gelegenheid om maandagavond mee 

te doen? Op zaterdag 10 oktober organiseren we een hele co-creatieve dag rondom opvoeden. 

Deze is voor iedereen toegankelijk. Voor meer informatie, kosten en aanmelding verwijzen we je 

graag naar:  

http://lovo.nu/activiteiten/co-creatieve-werkdag-opvoeden 

 

 

 

Namens de collega’s van de St. Josephschool, 

Met vriendelijke groet, Gert de Wit (directeur) 

 

 


