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Corona maatregelen 
Vol trots staan wij (en jullie vast ook) ’s ochtends toe te kijken hoe de jongste kinderen van de St. 
Josephschool hun eigen weg naar binnen vinden. Papa en mama een dikke knuffel en daar gaan ze!  

Ook zien wij dat steeds meer ouders hun weg naar binnen vinden met bijvoorbeeld een traktatie voor een 
jarig kind of een vergeten gymtas. Dit is echter niet de bedoeling. Mocht er iets mee naar binnen moeten 
dat te zwaar is voor uw kind om te dragen geeft dit dan gerust aan de leerkrachten met de groene hesjes. 
Zij zullen zorgen dat het op de plaats van bestemming komt. We verzoeken u nogmaals nadrukkelijk om 
buiten de hekken te blijven. 

Sinterklaas 
Viering op 4 december:  
Sint is weer in het land en we volgen zijn belevenissen via het Sinterklaasjournaal. Zoals velen in het land 
werkt ook Sinterklaas dit jaar thuis. Hij komt niet naar de kinderen toe, maar de kinderen komen naar hem. 
Op vrijdag 4 december zal dat ook zo zijn bij ons op school; hij komt niet in de klas, maar wij gaan 
naar hem….hoe dat afloopt??? Volgens de Regelpiet gaat het helemaal goed komen en is alles 
geregeld. Alle kinderen worden die dag daarom op de normale tijd op school verwacht en gaan gewoon net 
als anders naar hun eigen klas. Dat moeten ze wel heel stil doen, want we hebben vernomen dat 
Sinterklaas misschien een nachtje op school wil komen logeren. Misschien slaapt hij dus nog….. We 
verwachten van ouders dat ze na het brengen van de kinderen weer gelijk naar huis gaan.  
De OuderActiviteitenCommissie (OAC) zal op 4 december voor een 10-uurtje zorgen. Kinderen die op 
enigerlei wijze met allergieën kampen willen we vragen om zelf iets mee te nemen. Iedereen neemt 
sowieso zijn eigen lunch mee.  
  
Belangrijke info voor de kleutergroepen:  
Voor de kinderen uit groep 1-2 is een Sinterklaasviering best intensief. Daarom is besloten dat er lesaanbod 
is tot 14.05 uur, maar dat u ervoor kunt kiezen om uw kind om 12.00 uur op te halen. Als u hier gebruik van 
wilt maken, kunt u dit uiterlijk 3 december per Parro aan de desbetreffende leerkracht laten weten. Wij 
zorgen er dan voor dat die kinderen om 12.00 buiten op de reguliere plek opgehaald kunnen worden. Voor 
de duidelijkheid; alle andere kinderen gaan gewoon tot 14.15 uur naar school.  
 

  
Schoenzetten:  
Op dinsdag 1 december mogen de 
kinderen van groep 1 t/m 4 op 
school hun schoen zetten. De 
kleuters hebben al gymschoenen op 
school en de groepen 3 en 4 
gymmen die dag, dus ook zij kunnen 
hun gymschoen daarvoor 
gebruiken. Mocht uw kind een 
allergie hebben, wilt u dan even 
contact opnemen met de 
leerkracht?  
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Engels 
In de afgelopen periode hebben de kinderen kennis gemaakt met de vakdocenten Christiaan Elsenaar en 
Maaike Röst. Het is goed om te zien hoe gedreven en enthousiast deze docenten zijn en hoe zij een bijdrage 
leveren aan de Engelse taalontwikkeling van onze kinderen. Je ziet de kinderen steeds meer de vrijheid 
nemen om de taal te durven spreken. Het is ook goed om te zien hoe we als school direct bijdragen aan de 
samenwerking met het voortgezet onderwijs, zodat we binnen dit vakgebied een goede doorgaande lijn 
P.O.-V.O. kunnen inzetten. 

Maaike Röst is helaas ziek. We schatten in dat haar afwezigheid tot de kerstvakantie duurt. Christiaan 
Elsenaar heeft inmiddels twee collega's enthousiast kunnen maken voor deze vervangingsperiode. Marius 
Drost en Kumar Qualm hebben inmiddels kennisgemaakt met de kinderen en hun eerste les gedraaid. Ook 
zij zijn erg enthousiast en te spreken over de betrokkenheid van onze kinderen en collega's. 

Leerlingenraad 
Afgelopen donderdag was de eerste leerlingenraad o.l.v. Manon.  Ruben (5a), Bart (5b), Vlinder (6a), 
Lauren(6b), Penelope (6/7), Jens (7a), Xander (7b), Lourens (8a) en Hugo (8b) zijn de nieuwe 
klassenvertegenwoordigers dit schooljaar. Er was een enorme betrokkenheid van alle leerlingen. Naast het 
bespreken van de werkwijze, het doel van de leerlingenraad en ieders persoonlijke doel, hebben we al kort 
kunnen spreken over wat er leeft onder de kinderen:  

• Kinderen merken dat ze op vrijdagmiddag echt ‘op’ zijn en de concentratie/ energie niet meer 
hebben om te kunnen leren. Er is vraag naar meer balans in de week door meer afwisseling aan te 
brengen binnen de lessen (beweging en werken).   

• Geluidsoverlast tijdens het werken i.v.m. open ramenbeleid corona. Het haalt de kinderen uit hun 
concentratie.  

• Meer tijd voor het eten tijdens de lunchpauze.  
• Op zoek naar de nieuwe schoolleider: welke eigenschappen heeft onze nieuwe schoolleider nodig?  

Het was ontzettend mooi om te zien hoe gemotiveerd en weldenkend de kinderen waren tijdens deze 
vergadering. Een mooie stap binnen onze pijler ZIJN! 

Een boodschap van groep 4B 
Lieve papa’s en mama’s,   
  
In de klas hebben wij geknutseld voor het ziekenhuis. We hadden tekeningen 
gemaakt en ziekenhuis bootjes gevouwen. We hadden heel veel plezier. We 
hadden het gemaakt omdat we heel veel aan hun denken. En omdat we het 
zielig vinden dat de patiënten zoveel pijn hebben. We hebben het ook gemaakt 
voor degenen die in het ziekenhuis werken. En we hadden nog een doos 
gemaakt om de tekeningen in te doen. Die doos gaat naar het Meander 
ziekenhuis in Amersfoort. We hebben ook een envelop gemaakt voor het St. 
Jansdal ziekenhuis in Harderwijk.   
  
Gemaakt door Veerle, Sanne en Fiorella uit groep 4b.    


