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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.
De afgelopen weken hebben we regelmatig (voorlees)oma’s en –opa’s in school gezien.
Geheel volgens het thema van de kinderboekenweek. En wat is het speciaal als oma’s /
opa’s voorlezen uit hun eigen kinderboeken van vroeger.

Vandaag was de afsluiting van de kinderboekenweek op school. Er was een drukbezochte
inloop voor de familie van de kinderen. De kinderen konden zo hun producten
presenteren. Dat was heel divers. Er werd voorgelezen, er waren presentaties op het
digibord, filmpjes werden er vertoond, kleine voorstellinkjes waren er te zien enz.
Creativiteit volop. Hieronder een impressie.
Bijlage 2 bij deze DigiDuif is een flyer voor het boekenweekfestival in de
herfstvakantie.
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Fietsen beschadigd
beste ouders
op donderdag 6 oktober zijn er een paar fietsen kapot gemaakt. Ze zijn op de grond
gegooid en daardoor is er veel schade gekomen op de fietsen. Er zijn bijvoorbeeld kratjes
door geknipt en spatborden liggen er af. Wij zijn heel teleurgesteld dat er zo veel schade
is en ook heel geschrokken. Zo was er bijvoorbeeld een meisje die net een nieuwe fiets
had gekregen en die nu heel erg veel schade heeft. Dat is heel zonde van die fiets. Ook
komen er juffen en meesters in de pauzes achter staan om te controleren of er niets
gebeurt met de fietsen. Zijn er kinderen die misschien wat hebben gezien? Zo ja, meldt
het bij meester Gert of juf Manon. Dat zouden wij heel fijn vinden om te weten. Geef
alsjeblieft ook aan als je het zelf hebt gedaan. We hopen dat de persoon die het heeft
gedaan zich snel meld.
Dankjewel voor het lezen van deze brief.
Eloise, Lucy en Sam uit groep 8C
PS; Inmiddels zijn er nog een paar fietsen beschadigd. Via deze wil ik u vragen als u
weet of hoort wie dit gedaan heeft, om zo goed te zijn dit bij mij te melden. Met dank.
Gert de Wit
Ouderpeiling 2016
Er is een werkgroep gestart die de uitslag van de ouderpeiling 2016 gaat analyseren.
Zodra wij dat hebben afgerond en voorzien hebben van aanbevelingen aan school, laten
wij u dat weten.
Gymles op de St. Josephschool
Vanuit voornoemde ouderpeiling van jl. april, kwam voort dat diverse ouders zich vragen
stellen bij de gymlessen. Of die niet beter gedaan zouden kunnen worden door
vakleerkrachten? Of het wel veilig genoeg zou zijn en van genoeg kwaliteit.
Die zorg kan ik wegnemen. Alle collega’s die gymles geven zijn daarvoor gekwalificeerd.
Wie niet gekwalificeerd is geeft geen gymles, of onder supervisie van
een gediplomeerde collega. Velen hebben de hedendaagse
gymopleiding gedaan, tweejarig, theoretisch en praktisch. Hiermee
zijn zij goed opgeleid. Op onze school worden dynamische en
technisch hoogstaande gymlessen gegeven. Er is veel uitdaging en
veel verscheidenheid in bewegingsvormen. Vanuit mijn eigen opleiding
ben ik enkele jaren vakdocent gym geweest. Ik kijk met veel genoegen naar onze
bewegingslessen. Uw kind is m.i. in vertrouwde handen.
Gert de Wit
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!
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Rara, wie is dit toch…??

Hint! In onze laatste schoolkrant staat een babyfoto van een juf of meester. Helaas is ‘ie
nog niet geraden en verklappen we nu dat het i.i.g. om een meester gaat…

Rarara welke meester is dit? Nieuwe antwoorden kunnen voor 28 oktober 2016 gemaild
worden naar dezoemerrr@gmail.com en wie weet win jij een mooie prijs, succes!’

Hulp gezocht school versieren voor Sinterklaas.
Op 12 november komt de Goedheiligman al weer in
Nederland. Hoogste tijd dus om dan ook de school weer om
te toveren in een heuse Sinterklaassfeer. De oudercommissie
zal dit doen op donderdagavond 17 november. Wij zijn op
zoek naar enthousiaste ouders die mee willen helpen de
school in stijl aan te kleden. Heb je zin en tijd om ons te
helpen? Kom dan op 17 november om 19.30 uur naar de
school. Vele handen maken licht werk!
Opgeven of aanmelden is niet nodig.
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Uit de wijk
Taizéviering in Hooglanderveen

Twee maal per jaar wordt de St. Josephkerk ingericht als een plek
die Taizé ademt, in kleur, klank en aandacht. Een moment van rust
in een drukke tijd.
Een laagdrempelige samenkomst in de stijl van dit beroemde, oecumenische klooster in
Frankrijk met verfrissende liederen, meditatieve teksten, gebeden, kaarsen en ruimte
voor stilte.
Zaterdagavond 15 oktober wordt om 19.00 uur in de kerk in Hooglanderveen een
Taizéviering gehouden. En hou je van zingen, dan kun je de liederen vanaf 18.15 uur
repeteren met het ondersteunende koor.
Met vriendelijke groet, namens mijn collega’s,
Gert de Wit (directeur)
De komende week vieren wij de herfstvakantie.
Ik wens u en uw kind(eren) veel plezier!
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