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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  

 

Decembergift 

Merkt u het ook al, die aankomende decemberkriebels? Natuurlijk al wel bij uw (jonge) 

kinderen. De leukste maand van het jaar komt er weer aan. Maar ook voor kinderen de 

spannendste. Zaak dus om er erg van te genieten, maar ook om goed naar het kind te 

blijven kijken. Gezonde spanning is erg leuk. Laten we er weer leuke feesten van maken. 

 

Maar feesten zijn niet altijd voor iedereen leuk. Het gebrek aan (financiële) 

mogelijkheden om het leuk te maken, kan daar een soms zeer prangende rol in spelen. 

Mocht u in uw buurt iemand weten waarvan u denkt, dat die wel wat steun kan 

gebruiken, dan kunt u mij dat laten weten. De gezamenlijke kerken willen zich, onder de 

titel “Decembergift” inzetten om deze gezinnen wat te ondersteunen in deze vooral in dat 

opzicht soms ook zeer lastige maand. Laat u gerust horen. Wij zullen hier, naar de 

beoogde mensen toe, natuurlijk 

respectvol mee omgaan. 

 

Veel plezier gewenst bij de 

aankomst van onze grote 

kindervriend. Laten we hopen dat 

de critici hun gezonde verstand 

gebruiken en niet over de ruggen 

van onze kinderen hun gelijk willen 

halen, hoezeer zij wellicht ook gelijk 

hebben. Wij zullen er met zijn allen 

zorgvuldig mee omgaan. 

Verandering hoort onvermijdelijk bij 

het leven, maar geleidelijk en zacht 

lijkt in dit geval toch de beste weg. 

 

 

Namenlijsten van de groep.   

Tot nu toe gaven wij deze nog op papier uit. Binnen ons nieuwe administratieprogramma 

is het veel werk zo’n lijst, die er niet standaard inzit, aan te maken. 

U kunt de adressen en telefoonnummers van de klasgenoten van uw kind al wel vinden 

via de Digiduif app. U, als ouder kunt echter in uw DigiDUIF account aangeven of u wilt 

dat uw gegevens al dan niet zichtbaar zijn voor andere ouders.  

Voor gegevens die dus op die manier niet te achterhalen zijn, vraag ik u zelf de adressen 

en telefoonnummers van kinderen waarmee uw kind wil spelen, na te vragen. 

Minder papier is goed voor ons milieu. En scheelt ook in de kosten 

Schoolreis groepen 1 t/m 4 

De schoolreis voor de groepen 1 t/m 4 zal worden gehouden op 17 mei. Dat is de dag na 

Pinksteren. Wij zorgen voor een uitje dat geschikt is voor alle kinderen. De 

schoolreiscommissie informeert u t.z.t. hier verder over.  

Deze datum kunt u uiteraard ook terugvinden in onze kalender(s)  
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Jumbo actie 

De kaartjes stromen binnen, zodanig dat de administratie er bijna dagwerk aan heeft 

deze in te voeren. Wat we overigens graag doen. Maar het zou wel helpen als u zelf de 

codes (of in ieder geval deels) zou willen invoeren. Alvast bedankt. 

 

 

Ouderhulp gezocht school ‘Sintgezellig’ maken (herhaalde oproep) 

Op maandagavond 16 november zijn we op zoek naar hulp! 

We willen op deze avond de school weer gezellig aankleden omdat dan Sinterklaas weer 

in het land is. 

Verder gaan we de cadeautjes inpakken voor het Sinterklaasfeest op 4 december voor de 

groepen 1 t/m 4 en vullen we pepernoot zakjes omdat alle kinderen op de St. 

Josephschool hun schoen mogen zetten binnenkort! 

 

Wil je ons komen helpen dan zien we je graag maandag 16 november om 20.00 uur op 

school, de koffie/thee zal klaar staan! 

(aanmelden hoeft niet) 

 

Alvast bedankt, 

Debby, Debbie, Marloes, Wendy en Ilja. 

OAC St. Josephschool Sinterklaascommissie 

 

We zetten onze schoenen op dinsdag 17 december. 

Op de schoolwebsite leest u meer. 

 

http://www.kbs-st-joseph.nl/sint-2015 

 

http://www.kbs-st-joseph.nl/agenda 

 

 

 

 

 

 

Namens de collega’s van de St. Josephschool, 

Met vriendelijke groet, Gert de Wit (directeur) 

 


