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De kop is eraf! 
Afgelopen week zijn de kinderen, na een hopelijk fijne vakantie, weer naar school gegaan. Best even 
spannend omdat de start van de dag er toch een beetje anders uitziet, de kinderen een nieuwe leerkracht 
hebben, ze in een nieuw lokaal zitten en in een nieuwe jaargroep. Maar wat is het ook leuk geweest! Er is al 
hard gewerkt door de kinderen. De eerste twee weken staan in het teken van de Vreedzame School. De 
kinderen maken samen met de leerkrachten regels en afspraken, bedenken taken die ze zelf uitvoeren en 
hebben we het over opstekers en afbrekers. Hebben zij u er thuis al over verteld?  

Wij hebben zin in de rest van het jaar!   

Personeel 
Interim schoolleider: 

Mijn naam is Roelien van Zuthem. Gedurende het schooljaar 
2020-2021 werk  ik als interim schoolleider op de St. 
Josephschool. Het team heeft vorig schooljaar een goed 
schoolplan geschreven. Dit is een mooie start voor het schooljaar. 
Ik kijk ernaar uit om, samen met het team, hier invulling aan te 
geven. Ook gaan we gedurende het schooljaar een profiel 
opstellen voor een nieuwe schoolleider. Uiteraard houden we u 
van deze processen op de hoogte. Mijn werkdagen zijn maandag, 
dinsdag, donderdag en om de week een woensdag of een vrijdag. 
We hopen er met elkaar een mooi schooljaar van te maken! 

Vakleerkrachten Engels: 

Beste ouders van de St. Joseph school, 

Let’s introduce ourselves… Wij zijn Maaike Röst 
en Christiaan Elsenaar en wij hebben het 
voorrecht om komend schooljaar als vakdocent 
Engels te werken op de St. Joseph school. We 
werken beiden al meer dan 10 jaar als docent 
Engels op het Corderius in Amersfoort en 
mogen komend jaar ook de groepen 3-8 gaan 
onderwijzen in deze mooie taal! Maaike zal de 
groepen 4b, 5ab, 6ab en 6/7 gaan lesgeven. 
Christiaan de groepen 4a, 7ab, 8ab lesgeven. 
Groep 3 zal later in het jaar bepaald worden. 
We hebben er zin in en kijken ernaar uit uw 
kinderen te ontmoeten. 
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Contactmomenten 
Startgesprek 
Vanaf 14 september zullen de leerkrachten een startgesprek met u en uw kind(eren) plannen. Zo komen de 
leerkrachten (nog) meer te weten over uw zoon of dochter wat de onderlinge verstandhouding ten goede 
komt. De gesprekken zullen in principe op school plaatsvinden. Mocht u daar bezwaar tegen hebben dan 
kunt u dit communiceren met de leerkracht.   

Informatieavonden 
De informatieavond zal dit jaar niet in school gehouden kunnen worden. We zullen u informeren vanuit de 
verschillende groepen middels een informatiefilmpje. Via de leerkrachten ontvangt u deze voor 18 
september.  

Normaal gesproken is er ook een algemeen deel tijdens de informatieavond. Het managementteam zal hier 
een informatiefilmpje voor verzorgen. We nemen u dan mee in de plannen voor komend jaar. Ook dit 
filmpje ontvangt u voor 18 september.  

Het regent, het regent… 
En dat zal de komende tijd alleen nog maar vaker voorkomen omdat de herfst in aantocht is.  Kinderen 
hebben dagelijks een frisse neus en buitenspel nodig. Daarom gaan wij, ook bij regenachtig weer, vaak 
gewoon buiten spelen. Niet als het plenst van de regen maar bui een lichte bui blijven we niet binnen. Wilt 
u uw kind(eren) hierop kleden? Laarzen aan en een geschikte (regen)jas mee/aan! Kinderen hebben 
namelijk minder last van de regen, die vinden het heerlijk en het brengt ze vaak op nieuwe ideeën en 
experimenten met het risico op natte voeten. 

 

Klimrek 
Het klimrek op het voorplein is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. Dat betekent in de praktijk dat wij de 
kleuters nog niet op het klimrek laten spelen. We zien na schooltijd regelmatig dat de kleuters wel in en op 
de bovenkant van het klimrek mogen spelen. Voor ons is het dan lastig uitleggen dat de kleuters dit niet 
mogen. We vragen hier uw begrip voor zodat we samen kunnen gaan voor de veiligheid van de kinderen. 
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Luizencontrole 
De school is weer begonnen en dat betekent vaak een stijging in hoofdluisbesmettingen. De controles die 
normaal gesproken na elke vakantie op school plaatsvinden kunnen nu geen doorgang vinden. We vragen u 
om dit zelf bij uw kind(eren) te controleren. 

Controleren 
Wilt u hoofdluis voorkomen, dan is het belangrijk om regelmatig te controleren. Zo kunt u hoofdluis in een 
vroeg stadium ontdekken en is de behandeling makkelijker. U kunt kinderen en uzelf controleren door goed 
tussen de haren te kijken, vooral achter de oren en in de nek. De hoofdluizen zijn ongeveer 3 milimeter 
groot en ze bewegen. Ook als u grijswitte puntjes ziet die een de haren vastgepakt zijn, is er mogelijk sprake 
van hoofdluis. Dit zijn de eitjes van de hoofdluis. 

Behandelen 
Als uw kind hoofdluis heeft, is het belangrijk om dit grondig aan te pakken. Controleer ook alle gezinsleden 
en vertel vriendjes en de leerkracht dat uw kind hoofdluis heeft. U kunt hoofdluis behandelen door twee 
weken lang elke dag de haren te kammen met een fijntandige kam. Dat gaat het beste in combinatie met 
crèmespoeling. De eitjes kunt u met uw nagels van de haren verwijderen. U kunt ook een 
antihoofdluismiddel gebruiken. Het is belangrijk om ook dan twee weken lang elke dag de haren uit te 
kammen met een fijntandige kam. 

Aanmelden nieuwe leerlingen 
Om ons de gelegenheid te geven de school goed te organiseren is het van belang dat wij tijdig weten welke 
kinderen de school zullen gaan bezoeken. Daarom vraag ik u om uw kind voor het tweede levensjaar aan te 
melden. U kunt hiervoor contact opnemen met onze office-manager Aneta Hartlooper-Miszczynska 
(a.hartlooper@kpoa.nl). Bij een aanmelding hoort een aanmeldformulier. Heeft u wel eens genoemd dat er 
een broertje of zusje naar school komt, dan is dat nog niet voldoende. Neemt u dan alsnog even contact op 
om uw zoon/dochter aan te melden.     

Als u in uw omgeving gezinnen weet die een school zoeken, wilt u dit dan met hen delen? Hartelijk dank. 
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Sportnieuws: 
Wil uw kind lekker gaan sporten, maar nog geen idee wat? Of op zoek naar een andere sport? Kijk dan eens 
bij het aanbod van Kies je Sport. Kinderen kunnen kennismakingslessen volgen bij allerlei verschillende 
takken van sport, tegen een geringe eigen financiële bijdrage.  U kunt zelf uw kind inschrijven. Klik voor het 
aanbod van Kies je Sport op deze link: https://www.schoolsportamersfoort.nl/files/KiesJeSport-
Najaar2020_0818.pdf 

Daarnaast doet de St Josephschool zoals gebruikelijk weer mee aan een aantal schoolsporttoernooien, 
waarbij we een sportieve strijd aangaan met scholen uit Amersfoort en Hoogland. Deze toernooien zijn 
bedoeld voor de leerlingen van groep 5 t/m 8.  Informatie over inschrijven volgt t.z.t. via de leerkracht. 
Hieronder alvast, onder voorbehoud, een overzicht van wat en wanneer. 

Schoolvolleybaltoernooi 

 

Groep 5-6 

Groep 7-8 

Vr 30 oktober 

Vr 6 november 

Schoolvoetbaltoernooi Jongens 5-6 

Jongens 7-8 

Meiden 5-6 

Meiden 5-6 

Vr 12-maart 

Vr 19 maart 

Vr 26 maart 

Vr 26 maart 

 
 
 
 

 

 

 

 


