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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  

 

Maandag 7 november a.s. is de school dicht. Er is dan een centrale studiedag van onze stichting KPOA.  

Die dag vraag ik u dus om zelf opvang voor uw kind(eren) te regelen. Dank! 

Ten slotte; fietsen beschadigd 

Na gesprekken met diverse kinderen kan ik niet met zekerheid zeggen door wie de 

schade is veroorzaakt. Er is richting, er zijn vermoedens. Maar niet genoeg om dit 

eenduidig helder te hebben. Maar wel zo helder dat ik denk dat het probleem onder 

controle is. De tijd gaat leren of dat werkelijk zo is. Vanaf groep 5 ben ik alle klassen in 

geweest en heb met de kinderen gesproken. Voornamelijk in de trant van samen zorgen 
voor elkaars spullen.  

De lijn waarlangs ik dit onderzoekje heb gedaan, is geweest zoals we alle zaken op 

school behandelen, waarbij kinderen in de fout gaan. Niet zoeken naar een schuldige om 

die te bestraffen, maar om daarvan te leren. Belangrijker is dat een kind zijn/haar fout 
inziet en er sorry voor kan zeggen. 

Los van dat het gebeurde verkeerd is, mogen kinderen ook fouten maken. Dat hoort ook 

bij opgroeien. Mocht op termijn duidelijk zijn wie het gedaan heeft, dan zijn er wellicht 

mogelijkheden tot vergoeding van schade. Daarvan houd ik de betrokkenen op de 
hoogte. 

Oudergesprekken 

Afgelopen woensdag 02 november ontving u van ons een aparte DigiDuif over de 

aanstaande ouderavonden, in een andere opzet, op 07 en 08 november. Ik wil u daar 

nog even op attenderen. 

Tuinklusdag (herhaalde oproep) 

Op zaterdag 19 november is er weer een tuinklusdag. 

Kunt u komen helpen? Vele handen maken licht werk! 

We zien u graag om 9:00 uur. 

We sluiten rond 12:00 uur weer af. 

Het is fijn als u een kruiwagen, hark, snoeischaar, 

tuinhandschoenen e.d. mee kunt  

nemen. 

 

 

 

 

School in Sinterklaassfeer brengen. 

(herhaalde oproep) 

Hier ontving u enige weken geleden een 

aparte DigiDuif over. Wij helpen u graag 

nog even herinneren aan de datum en 

tijd. Donderdagavond 17 november vanaf 

19:30 u. Wij hopen op uw hulp. 

Aanmelden hoeft niet. 
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Uit de wijk 

Bericht van Stichting Sinterklaas in Hooglanderveen 

Wij organiseren al jaren alle feestelijkheden met betrekking tot het Sinterklaasfeest 

in het dorp Hooglanderveen. 

Denk daarbij aan versieringen in het dorp, een eigen pietenjournaal, een intocht en 

een sinterklaasfeest in de Dissel. Ook dit jaar mogen we Sinterklaas weer ontvangen 

in ons dorp. 

Op zaterdagmiddag 19 november ontvangen we Sinterklaas met veel van zijn pieten 

op de Hoi berg (het plein tegenover de kerk). 

Daarna vertrekken we met zijn allen richting de Dissel in Hooglanderveen waar de 

kinderen tot en met groep 5 tegen een kleine vergoeding kunnen genieten van een 

gezellige Sinterklaasfeest, met diverse optredens en natuurlijk onze eregast 

Sinterklaas zelf. 

Bijlage 2 bij deze DigiDuif is de uitnodiging voor dit feest. De kinderen van de bewuste 

groepen hebben deze vandaag ook op papier meegekregen. 

Kinderwoorddienst 

Iedere twee weken is er tijdens de eucharistieviering op zondag een Kinderwoorddienst 

voor alle basisschoolleerlingen. Je hoort het verhaal van Jezus van die zondag en gaat 

met elkaar een toepasselijk knutselwerk maken. Komende zondag is er om 11.00 uur 

weer een Kinderwoorddienst in de St. Josephkerk. 

 

Zin in Sint Maarten! 

Sint Maarten op vrijdag 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! 

 

Met vriendelijke groet, namens mijn collega’s, 

Gert de Wit (directeur) 

 

 
 


