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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

Kinderboekenweek
Deze week is De Kinderboekenweek gestart met een vrolijke dans van enkele “oma’s en
een opa” op het plein. Hiermee het thema =voor altijd jong= uitdragend. De komende
tijd tot aan de herfstvakantie staat lezen weer centraal. Altijd weer een leuke periode.
Er zijn al vertellende en voorlezende opa’s en oma’s gesignaleerd in school

Beste ouders en / of verzorgers, opa’s en oma’s.
Op vrijdag 14 oktober sluiten wij de Kinderboekenweek af
met een tentoonstelling.
U bent van harte welkom om een kijkje
te nemen in de groepen.
De tentoonstelling is open van 11:15 tot 11:45.
De kinderen blijven in de klas tot 12:00.
U kunt uw kind om 12:00 ophalen op het schoolplein.
Met vriendelijke groet,
De Kinderboekenweekcommissie

Verkeersdrukte
Een ouder van school mailde mij van de week met de observatie, dat door wat eerder
naar school te komen de drukte rond school wellicht te vermijden is. Zijn waarneming
was dat er nog veel mensen vrij laat aankomen, waardoor de druk op het plein
toeneemt. Ik vind het een goede suggestie, in de “strijd” de omgeving van school voor
de kinderen veiliger te maken. Ik weet niet of u dit deelt, maar zo ja, dan hoop ik dat u
daar gehoor aangeeft, als het u betreft. Dank u wel!
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Maandag 7 november a.s. is de school dicht. Er is dan een centrale studiedag van onze
stichting KPOA.
Elke collega bezoekt in Nederland een andersoortige organisatie om te zien hoe zij e.e.a.
geregeld hebben. Leren van elkaar!
Die dag vraag ik u dus om zelf opvang voor uw kind(eren) te regelen. Dank!
Beleid gezaghebbende ouders na scheiding.
Bijlage 2 in deze DigiDuif betreft het beleid t.a.v. gescheiden ouders. Ter informatie.
Mocht dit vragen oproepen, neemt u gerust contact op.
Coderdojo codetaal
Vandaag kwam een meneer van de bibliotheek in de groepen
8 vertellen over het maken van een website, programmeren
en codetaal.
Als ‘nabrander’ heeft ICT-meester Leo in groep 8A (want
toevallig aanwezig aldaar) het e.e.a. laten zien van de
‘back-end’ van onze schoolwebsite. De praktijk dus. Hoe een
websitepagina met plaatjes, tekst en een filmpje er in
HTML-codetaal nu eigenlijk uitziet. Een beetje wat is nou
wat.

Dus…..al die lettertjes en cijfertjes en tekentjes….

Misschien kunnen we nu ook al een beetje verklappen dat de school een 3-D printer in
huis heeft gehaald maar die moet nog helemaal in elkaar gezet worden en
geprogrammeerd worden. Daar gaan we met een aantal kinderen de komende maanden
mee aan de slag. Heel ‘21st Century Skills’ dus. Wordt vervolgd…..
Uit de wijk
Zondags gaan er best nog veel mensen naar een katholieke kerk. Wat doen ze daar en
waarom wordt zo'n samenkomst gehouden? Op deze en veel andere vragen krijg je
zondag antwoord tijdens de OpfrisMis: voor iedereen die wil horen waarom een viering in
de katholieke kerk gevierd wordt zoals die nu is. Nieuwsgierig geworden? Kom dan naar
de OpfrisMis op zondag 9 oktober om 11.00 uur in de St. Josephkerk aan de Van
Tuyllstraat in Hooglanderveen. Voorganger is mediapriester Roderick Vonhögen, de
muzikale ondersteuning is van het Gemengd Koor en er is een KinderOpfrisMis voor alle
basisschoolleerlingen! Kom je ook?
Met vriendelijke groet, namens mijn collega’s,
Gert de Wit (directeur)
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