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Studiedag 25 februari 
Op vrijdag 25 februari hebben wij onze derde studiedag van dit schooljaar. De kinderen zijn die dag vrij. 
Wellicht heeft u al opvang geregeld, maar mocht u dat nog niet hebben dan is het aanbod van Skillz United 
wellicht iets voor uw kind(eren)! De flyer vindt u in de bijlage. 

St. Joseph by night 
Sinds kort is de school rondom verlicht wanneer het donker is. Afgelopen tijd is er overlast ervaren door 
hangjongeren. Om dit te voorkomen is, zoals u weet, het schoolplein afgesloten van 21.00 tot 07.00 zodat de 
wijkagent kan handhaven indien nodig. Daarnaast zal de verlichting de plek onaantrekkelijker maken om rond 
te hangen.  

 

Alááf!! 
Nog even en dan is het weer zover, dan vieren we Carnaval op de St. Josephschool. Het feest bestaat uit Drie 
Dwaze Dagen, te beginnen met Gekke haren- en hoofddekseldag op maandag 21 februari. Doe je haar in 
ontelbaar veel staartjes, flink in de gel of zet een leuk hoedje op. Hoe gekker hoe leuker. Op dinsdag 22 
februari doen we Gekke brillendag. Je mag naar school met een geweldige zonnebril of een kleurrijke 
partybril. Allemaal prima! Op woensdag 23 februari fleuren we de dag op met gouden accessoires voor een 
te Gekke Gouden dag. Als hoogtepunt van de week mag iedereen op donderdag 24 februari gezellig verkleed 
naar school komen voor het Carnavalsfeest. Op school zal er een jeugdprins en -prinses gekozen worden. Zij 
zijn die dag de baas van de school. 

Voorafgaand aan deze feestelijkheden zijn alle leerlingen van harte uitgenodigd om een originele feestnaam 
voor de school te bedenken die past bij een feestelijk Hooglanderveen. De leukste naam wordt op donderdag 
24 februari onthuld. U mag als ouder gerust meehelpen om een leuke naam te bedenken. We zoeken naar 
een naam die we de komende jaren herhaald kunnen gebruiken. 

Over het programma van donderdag 24 februari is het volgende van belang: 

De ochtend start met een vrolijke opening van de school. We vragen de kinderen om de ruimte voor de 
ingangen vrij te houden en iedereen mag die dag via de hoofdingang naar binnen. De dag wordt gevuld met 
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een spellencircuit en een Talentenshow in de eigen klas. Alle leerlingen die een optreden willen doen, geven 
dat door aan hum leerkracht. In de kleutergroepen mogen de kinderen over de catwalk voor een modeshow. 
Tijdens de 10-uupauze mogen de leerlingen in polonaise over het plein. 

Het 10-uurtje zal deze dag door de OAC geregeld worden. Bij allergieën vragen we u om voor de zekerheid 
zelf voor een tussendoortje te zorgen. 

Rapportgesprekken 
Komende week/weken vinden de rapportgesprekken plaats. U heeft hiervan een uitnodiging van de 
leerkracht ontvangen. De gesprekken over de ontwikkeling van uw kind vinden plaats via Teams. We wensen 
u goede en constructieve gesprekken toe.  

Schoolproject afval-kunst 

Na de voorjaarsvakantie starten we een schoolproject over afval-kunst. De kinderen van de groepen 1 t/m 
8 zullen gezamenlijk creaties maken van gebruikte materialen. Ze gaan op onderzoek uit op welke manier je 
'afval' opnieuw kan gebruiken, vormgeven, omzetten in kunst? Binnen dit schoolbrede project staan onze 
pijlers ZIJN, KENNEN en KUNNEN centraal. Kinderen zullen binnen dit project hun creativiteit verder 
ontwikkelen, hun talenten aanspreken en dit aan elkaar tonen en vieren. 

Voor dit schoolproject zijn we op zoek naar ouders, familieleden, bekenden,	die als gastspreker, 
kinderen willen informeren en inspireren! Bent u kunstenaar, werkzaam bij de kringloop, milieupolitie of 
afvalverwerking, heeft u affiniteit met fotografie, schilderkunst, beeldhouwkunst, bent u expert op het 
gebied van recycling processen of vindt u het gewoon leuk om kinderen iets bij te brengen rondom dit 
thema? Dan nodigen we u uit om u aan te melden! 

Wilt u een Parrobericht of mail sturen voor donderdag 24 februari naar Manon van Druten 
(m.vandruten@kpoa.nl) met daarin vermeld uw 'expertise' en evt. voorkeur groep om te spreken? Na uw 
aanmelding, nemen we contact met u op. 

Hopelijk kunnen we door dit schoolproject de samenwerking tussen ouders, gemeenschap en school weer 
oppakken. 
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