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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  

 

Oudergesprekken 

Van de week vinden weer de oudergesprekken plaats. U heeft zich al vlot en veel 
ingeschreven, fijn! Wij hechten eraan met u over uw kind te spreken. Deze gesprekken 
hebben een ander karakter dan de startgesprekken, waaraan u wellicht heeft 
deelgenomen. Natuurlijk zijn wij benieuwd naar het welzijn van uw kind, maar van onze 
kant willen wij ook delen hoe wij tegen het kind en zijn prestaties aankijken. Mocht u 
nadien het gevoel hebben toch niet alles te hebben gezegd, vraagt u dan gerust om een 
vervolgafspraak. 

Indien de aanwezigheid van een van onze intern begeleiders gewenst is, wilt u dat via de 
leerkracht van uw kind kenbaar maken. Voor deze aanwezigheid dient wel een duidelijke 
aanleiding te zijn. 

Wij hechten aan open en transparante communicatie. Ik wens u een goed gesprek. 
De inschrijvingstermijn voor de oudergesprekken verloopt op zondag 08 november om 
23:00 u. 

Stichting Leergeld 

Het is goed te weten dat er een stichting is die ouders bijstaat waar het betreft de 
ouderbijdrage van de school, of die het anderszins de middelen ontbreekt om het kind 
bijvoorbeeld te laten sporten. Dat is de stichting Leergeld. Voelt u zich niet bezwaard 
daar gebruik van te maken. Wilt u hierover eerst informatie dan kan dat natuurlijk via 
internet, maar u kunt ook altijd bij ondergetekende aankloppen voor informatie. 

Nieuwe schoolwebsite 

Ouders die de afgelopen weken naar onze 
schoolwebsite zijn ‘gesurft’, hebben het 
gemerkt; we hebben een geheel nieuwe 
schoolwebsite. We wilden nog een aantal 
punten op de i zetten maar nu is hij klaar 
en willen we hem graag aan u laten zien. 
De schoolwebsite is weer klaar voor de 
toekomst met een modern en fris uiterlijk 
en kleuren aangepast aan onze huiskleur. 
Ook hebben we de menustructuur 
aangepast. De website is nu beter geschikt 
om op mobiele devices te bekijken. Op 
mobiele telefoons zal de lay-out wat 
simpeler zijn vanwege de schermgrootte. 

Als u op de homepagina naar beneden scrolt, ziet u twee groene knoppen 
 ‘Bekijk alle foto albums’ en een knop ‘Bekijk agenda’. De foto albums zijn tijdelijk, 
zonder inlog, toegankelijk zodat alle ouders ze gemakkelijk kunnen bekijken. De agenda 
testen wij uit om te kijken of we u zo nog iets meer van informatie kunnen voorzien. We 
hebben natuurlijk al een kalender op de schoolwebsite en een kalender in DigiDUIF. 

Wij zijn trots op onze nieuwe schoolwebsite en hopen dat u regelmatig uw weg er 
naartoe zult vinden. 
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Knutselmateriaal gezocht. 

Heeft u thuis rondzwervend hout of karton dan houden wij ons aanbevolen voor in het 
knutselmagazijn! Mocht u andere materialen hebben waarvan u denkt dat wij er profijt 
van hebben dan mag u die ook inleveren bij Jan.  

 

Jumbo Spaaractie 

Vanaf woensdag 28 oktober kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze school. Bij elke 
besteding van €10,- ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen 
aan een school van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. 
Van de punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra spelmaterialen voor de kinderen 
aanschaffen. Op de website www.jumbo.com/sparenvoorjeschool kunt u onze school 
opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de schoolpunten ook 
direct aan onze school toekennen. Maar u kunt uw gespaarde punten ook inleveren bij 
ons op school. Bij de ingang staat een dropbox waar u of uw kinderen ze in achter 
kunnen laten. We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze school! 

Tot op heden hebben wij meer dan 200 punten 

Data schooltuin werkochtenden. (herhaald bericht) 

 

Door een tekort aan aanmeldingen verschuiven we de 
tuinwerkochtend van volgende week naar zaterdag 21 
november. 
We beginnen om 9 uur en ronden om 12 uur af. 
 
De andere data zijn 
- zaterdag 23 april 
- zaterdag 2 juli 
 
Wilt u helpen bij het snoeien, ver-/ aanplanten, bijschilderen 
van de speelvlakken, onderhouden van de schoolomgeving, 
stuurt u dan een mailtje naar Joyce Dorr:  
 

j.schot@kpoa.nl  
 
Alvast hartelijk bedankt! Juf Floortje (coördinatie tuinwerkochtend) 
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Uit de wijk 

Zin in Sint Maarten! 

Sint Maarten op woensdag 11 november wordt super feestelijk: een lampionoptocht (om 
18.00 uur vanaf ICOON Vathorst én het kerkplein in Hooglanderveen) en een vrolijke 
viering in de St. Josephkerk (om 18.30 uur), met het verhaal van Sint Maarten, liedjes 
én een inzameling van houdbare lekkernijen, klein speelgoed en kindertijdschriften voor 
de Voedselbank! Want Sint Maarten is een feest om te delen. Daarna ga je natuurlijk 
langs de deuren om lekkernijen op te halen! 
 
Je kunt gezellig met je lampion meezingen met Sint Maarten! Om de liedjes goed te 
kennen, kun je samen met andere kinderen uit Vathorst en Hooglanderveen oefenen! 
Kom ook op dinsdag 10 november om 16.00 uur (tot 17.00 uur) naar de St. Josephkerk. 
En als je een instrument bespeelt, mag je die ook meenemen! 
 
 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

  
Vanaf 11 november starten we weer met een nieuwe cursus weerbaarheid voor meiden 
bij Fit2move! Deze cursus is voor meiden van groep 7 en 8. Ons doel is om het 
zelfvertrouwen van de meiden te vergroten en ze te leren handelen in een noodsituatie. 
Tijdens de cursus worden onderwerpen behandeld als onzeker zijn, pesten, sociale media 
etc.  
Verder leren de meiden: trappen, stoten, afweren, los komen uit grepen en gebruik 
maken van houding en stem.  
  
Wie: meiden in de leeftijdscategorie 10-13 jaar 
Wat: 12 lessen weerbaarheidstraining  
Waar: bij Fit2move 
Wanneer: woensdagmiddag 17.15-18.15 en 18.15-19.15 
Waarom: om het zelfvertrouwen te vergroten 
Kosten: €35,- 
  
Voor verdere info zie de site van Fit2Move of bel of meld je bij de balie.  
  
Met sportieve groet, 
  
Iris Halter Fit2Move 
 
 
Namens de collega’s van de St. Josephschool, 

Met vriendelijke groet, Gert de Wit (directeur) 

 


