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Koffie/theemiddag 
Op donderdag 10 maart van 13.00 tot 14.15 organiseren we een 
koffie/theemidag. Die middag gaan we graag met u in gesprek over het 
thema communicatie. We zijn benieuwd naar jullie ideeën voor 
oudergesprekken, de nieuwsbrief, Parroberichten en alle andere zaken die 
over communicatie gaan.  

U kunt zich voor deze middag intekenen via Parro. Er is een agenda-item 
voor open gezet. We hopen op een grote opkomst waarbij we in 
verbinding zijn en met u als ouder mogen samenwerken.  

Koningsspelen 
Vrijdag 22 april staan de Koningsspelen op het programma. De afgelopen jaren 
organiseerden we dat samen met OBS Atlantis. Dit jaar zal dat anders zijn en 
gaan we zelf deze sportieve en feestelijke dag vormgeven. De voorbereidingen 
daarvan zijn al gestart; er zijn diverse opties die nu onderzocht worden. Wat 
sowieso duidelijk is, is dat we veel ouders nodig hebben die ons de gehele 
ochtend kunnen helpen. Zonder ouderhulp kan deze dag namelijk niet 
doorgaan. Waar zijn we naar op zoek? 
- Bent of kent u iemand die een (sportieve) clinic zou kunnen geven, laat het ons weten! Denk bij zo’n 

clinic aan b.v voetbal, handbal, korfbal, boogschieten, dans of muziek. U kunt voor meer informatie of 
aanmelden contact opnemen met juf Karjan via k.backerdirks@kpoa.nl.  

- Kunt u een groepje begeleiden, iets doen in de catering of ons wellicht ergens anders mee van dienst zijn 
op die dag, dan kunt u zich via Parro opgeven als vrijwilliger bij de groep van uw kind. 

Het zou fijn zijn als we vóór 10 maart een inschatting kunnen maken of we genoeg hulp hebben, dus meldt u 
zich snel aan.  

Alaaf! 
Na drie dagen lang gekke brillen en haren hebben we 
gisteren Karnaval* gevierd zoals we in tijden geen feest 
hebben kunnen en mogen vieren. We hebben volop 
genoten! ’s Ochtends was er een heuse sleuteloverdracht 
(welke online te volgen was) aan prins en prinses 
Karnaval. De school was voor 1 dag de ‘Keuterdamschool’. 
De rest van de dag was het een groot feest. De 
leerkrachten hebben al vele foto’s met u gedeeld via 
Parro.  

 

* Voor wie het niet weet: In Hooglanderveen vieren we Carnaval met een K, Karnaval dus! Dit is geen spelfout maar een 
traditie van oudsher die we natuurlijk graag in ere houden!  
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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. 
 



 
 

 
Vragen over de onderwerpen in deze nieuwsbrief? Mail kbs.st.joseph@kpoa.nl 

3 

Nieuwsbrief 11  
25 februari 2022 

 

Luizenpluiscontroles worden weer opgestart 
Na aankomende voorjaarsvakantie is het weer mogelijk dat de luizenpluiscontroles plaats gaan vinden. Zoals 
gebruikelijk worden vanaf nu alle kinderen van de school weer in de week na iedere vakantie door de Luizen 
Pluis Ouders (LPO’s) gecontroleerd op luizen. Over het precieze moment wordt u van tevoren door de 
leerkracht geïnformeerd via Parro. Als er bij uw kind luizen zijn gevonden ontvangt u hierover persoonlijk 
bericht van de leerkracht. Ook de andere ouders in de klas ontvangen dan een algemeen bericht dat er luizen 
gevonden zijn. In zo’n geval zal er na twee weken een hercontrole op school plaatsvinden. 

Ook tussen de vakanties door is het van belang uw kind regelmatig (b.v. iedere 2 weken) even te controleren. 
Handige video’s hiervoor zijn: Luizencontrole 001 - YouTube  (kort haar) en Luizen controle haaradvies.com - 
YouTube (lang haar). Als u luizen en/of neten aantreft bij uw kind verzoeken wij u vriendelijk om de 
leerkracht van de klas hiervan op de hoogte te stellen. Als er meer van dit soort meldingen binnen komen kan 
de leerkracht tijdig een LPO vragen om een extra controle uit te voeren op de hele klas. Op die manier 
kunnen wij er dankzij u tijdig bij zijn om een uitbraak in de kiem smoren. Bij voorbaat dank! 

Mocht u vragen hebben over het luizenpluizen, of u wilt zich aanmelden als LPO, dan kunt u contact 
opnemen met de Luizen Pluis Coördinator: Cok de Groot (c.degroot@mindinghealth.nl) 

Vanuit de wijk 
Kaarsen maken in de St. Josephkerk  
Tijdens de kinderwoorddienst in de veertigdagentijd maken we een paaskaars. Elke week wordt de kaars 
versierd met een figuurtje van bijenwas. Deze figuurtjes zijn symbolen voor de zeven werken van 
barmhartigheid, zoals 'wie honger heeft eten geven', 'wie dakloos is onderdak geven' en 'wie ziek is 
bezoeken'. De kinderwoorddienst wordt vanaf 5 maart iedere zaterdagavond om 19.00 uur gehouden tijdens 
de eucharistieviering in de St. Josephkerk. Meedoen is gratis, de kaars mag je houden! 

We gaan wandelen voor de Vastenactie  
Altijd al eens door de tropische oerwouden van Panama willen wandelen? De gevaarlijkste weg ter wereld 
willen ervaren in Bolivia? Loop dan de virtuele wandeltocht in ruim zes weken door Latijns-Amerika, maar 
liefst 30.000 kilometer! Vanuit de St. Josephkerk gaan we zes zondagen op pad met een wandeling van 
ongeveer 6 km. Startpunt is de kapel van de kerk, waar we een kaarsje opsteken en dan op pad gaan. Na 1.5 
uur wandelen komen we terug bij de kerk voor koffie/thee/limonade en een stuk vlaai. Omdat we voor de 
Vastenactie* wandelen vragen we minimaal 5 euro per etappe per deelnemer. Hoe meer wandelaars, hoe 
hoger de opbrengst voor de Vastenactie. Je kunt een of meerdere etappes meewandelen. En je laten 
sponsoren is natuurlijk ook mogelijk! 

Doe mee!  

– zondag 6/13/20/27 maart, 3/10 april 
– start om 10.00 uur, einde om 11.30 uur  
– Parochiezaal is open voor koffie/thee/limonade en vlaai tussen 11.00 en 12.00 uur 

* Met onze wandeling zamelen we geld in voor mensen in Guatemala en Brazilië, die bedreigd worden in hun 
landrechten. Dagelijks worden mensen uit hun huizen gezet omdat een overheid of grote onderneming zijn oog heeft 
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laten vallen op de kostbare grond waar ze wonen. Omdat er een palmolieplantage moet komen of een 
waterkrachtcentrale. Vastenactie zamelt geld in voor juridische bijstand, maar ook voor zaaigoed en materialen zodat 
mensen een nieuw bestaan kunnen opbouwen. 


