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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 afsluiting. 

Deze week hebben we de Kinderboekenweek afgesloten met presentaties van alle 

groepen aan elkaar. Techniek laat veel ruimte voor leuke ideeën en goede presentaties. 

Twee leerlingen uit groep 7 hebben dit gepresenteerd als volleerde showmasters. Leuk! 

Zang, dans, toneel, proefjes, voorlezen, tekeningen; het kwam allemaal voorbij. De 

kinderen hebben er veel aangedaan om het voor elkaar leuk en interessant te maken. En 

mooie happening, deze twee afsluitingen.  

Beste kinderen en collega’s, dank voor de leuke voorbereiding en uitvoering. 

 

Leeskilometers 

Vele kinderen hebben n.a.v. dit project veel gelezen. Leeskilometers gemaakt. Er is door 

alle lezers en hun sponsors ongeveer € 1000,= bij elkaar gelezen. Er druppelt hier en 

daar nog wat binnen. Dat vinden wij een ontzettend groot bedrag. Iedereen hartelijk 

dank hiervoor. Daar zullen wij voor school prachtige nieuwe boeken voor aanschaffen. 

 

                          
Bedankt!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komende week vakantie.  

Voor de kinderen en voor ons een fijne break. Weer even bijtanken. De kinderen die hun 

eigen tempo kunnen gaan. Hopelijk wordt het goed weer. Lekker naar buiten, het bos is, 

wandelen, paddenstoelen zoeken. Of toch maar even lekker doorspelen op je game. Voor 

ieder wat wils. Ik wens u met uw kinderen een fijne week.  

 

Wij zien elkaar weer op maandag 26 oktober.  
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Kinderen brengen op school (herhaald bericht) 

Beste ouders van groep 3 en overige ouders. Wij willen u vragen vanaf maandag na de 

herfstvakantie uw kind alleen naar binnen te laten gaan. De omgeving is dan vertrouwd 

genoeg, dat zij dit allen kunnen. Het scheelt overigens ook in de drukte, in de helaas 

smalle gang bij groep 3, ¾ en 4. Mocht u iets belangrijks te zeggen hebben aan de 

leerkracht dan geldt dit natuurlijk niet. Maar tijd voor gesprekken is er voor school niet, 

dan wil de leerkracht zich richten op uw kind. Na school is er tijd voor contact met de 
leerkracht. Dank voor uw medewerking. 

Herfst in de kast. 

Kijkt u even, als u de school binnenkomt, naar rechts naar de mooie herfstsfeer in de 

kast? Hier heeft Anja Hamersma weer flink haar creativiteit op losgelaten. Bedankt Anja 

daarvoor en voor je tijd. 

    

JAN OP ZEE 

 

Een tijdje geleden begonnen wij met het project  Jan 

op zee. 

Jan is iemand die op  de zeilboot de  hele wereld 

afreist. Hij geeft allemaal opdrachten die we op 

Facebook krijgen en die wij uitvoeren. We hebben er 

veel van geleerd en we hopen nog veel meer van hem 

te leren. We hebben al een scorebord gemaakt en een 

landkaart om te kijken waar hij is. Ook hebben we 

knopen omgerekend naar km per uur en 

zeemijlen/Engelse mijlen. Dit soort opdrachten gaan 

we het hele jaar door doen. We werken altijd in 

groepjes. Wij zijn een van de weinige scholen die dit 

doen. Wij raden dit ook anderen scholen aan, want wij 

vinden dit heel erg leuk! Groetjes groep 7c  

 

 

De volgende studiedag valt op 27/10.  

Wilt u ook voor die dag zelf voor opvang zorgen. 

 

Namens de collega’s van de St. Josephschool, 

Met vriendelijke groet, Gert de Wit (directeur) 

 


