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Nieuws rondom corona 
We horen om ons heen dat op veel scholen groepen naar huis moeten in verband met positief geteste 
leerling(en). Wij hadden deze situatie in de voorjaarsvakantie, maar toen waren de kinderen al vrij. 

Als er in een groep een leerling positief getest wordt, nemen we contact op met de ouders van de 
desbetreffende groep. Via de nieuwsbrief houden we de overige ouders op de hoogte. 

Conctactgegevens delen 
De GGD vraagt de school om, in het geval van een besmetting in de klas, gegevens van ouders te delen met 
hen. Het gaat hierbij om naam, telefoonnummers en mailadressen van ouders, zodat de GGD contact kan 
opnemen in verband met het bron- en contactonderzoek.  In het kader van de AVG vragen wij u hiervoor 
toestemming. Indien u hiervoor geen toestemming verleent, wilt u dit dan uiterlijk woensdag 31 maart 
doorgeven via de schoolmail kbs.st.joseph@kpoa.nl 

Hoewel een en ander nog niet aan de orde is (gelukkig), willen we de lijsten en de administratie vast op 
orde maken zodat we snel kunnen schakelen naar de GGD als dit nodig is. 

Sneltesten 
Sinds een paar dagen werken we binnen de Stichting KPOA met een bedrijf die sneltesten aanbiedt 
waarvan de uitslag binnen het uur bekend is. Als een collega zich in de ochtend meldt met 
verkoudheidsklachten, dan gaan we proberen om deze sneltest in te plannen. De kinderen hoeven dan niet 
de gehele dag thuis te blijven, maar kunnen op een later moment op de dag komen. Wij zullen dit via Parro 
communiceren. Helaas heeft deze organisatie geen locatie in Amersfoort, dus het is alleen bereikbaar voor 
collega’s met een auto. 

Paasviering 
Donderdag 1 april vieren wij Pasen op school. In elke klas zal de leerkracht 
aandacht besteden aan het Paasverhaal. En wie weet komt de paashaas ook nog 
even lang hupsen. Tussen de middag zullen we van de gewone lunch een 
Paaslunch maken.  

Hiervoor nemen de kinderen het volgende mee:  

• hun eigen besmeerde boterhammen  
• voor wie het lekker vindt mag er een (versierd) hardgekookt ei mee in 

de broodtrommel.  
• een stevig bord  
• een ‘toetjes’-lepel  

Naast deze basislunch zal de OAC (Ouder Activiteiten Commissie) zorgen voor een feestelijke aanvulling 
met coronaproof verpakte etenswaren en drinken. De kinderen nemen zelf hun eigen 10-uurtje mee op 
deze dag. 
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Sponsorloop 
Vrijdag 23 april is de datum van de Koningsspelen 2021. Gezien de 
omstandigheden organiseren we dit jaar niet het gezamenlijke 
sportevenement met OBS Atlantis. In plaats daarvan gaan we, 
geheel coronaproof, een sponsorloop houden rondom de St. 
Josephschool. Op dit moment wordt via de leerlingenraad gestemd 
voor welk goed doel we gaan rennen. Nadere informatie over de 
sponsorloop en de verdere activiteiten die we op die dag zullen doen, ontvangt u op een later moment. 

Van de MR 
Beste ouders/verzorgers, 

Op woensdag 31 maart a.s. staat er weer een MR vergadering gepland. Voorheen vergaderden wij alleen in 
besloten vorm met het MT van school. Deze opzet zal vanaf nu veranderen. Wij zullen voortaan eerst een 
uur openbaar vergaderen en vervolgens in besloten vorm vergaderen met het MT. Door (een deel) van de 
vergadering openbaar te maken hebben ouders en leerkrachten de mogelijkheid om deze bij te wonen. 
Hiervoor gelden echter wel een aantal spelregels, welke aansluiten bij de regels die de meeste MRen 
voeren. Deze zijn terug te lezen in de bijlage van deze nieuwsbrief en op de website van school. In het kort 
komt het erop neer dat ouders en leerkrachten die geen deel uit maken van de MR als toeschouwer 
aanwezig zijn en dus niet actief deelnemen aan de vergadering. Er kan wel spreektijd worden aangevraagd. 
Dit moet dan uiterlijk een dag voor de betreffende vergadering worden gedaan. 

De agenda voor de a.s. vergadering kan ingezien worden op onze MR pagina op de website van school. 
Deze kan eventueel nog gewijzigd worden wanneer er een aangevraagd onderwerp wordt goedgekeurd en 
toegevoegd. 

Als u bij de openbare vergadering (op 31 maart van 19.30 - 20.30) aanwezig wilt zijn, als toeschouwer of als 
spreker, dan ontvangen wij dit verzoek graag op tijd via mr.joseph@kpoa.nl. De vergaderingen zijn op dit 
moment via MS Teams, dus u zult daarvoor dan tijdig een uitnodiging ontvangen. 

Wij hopen dat wij als MR door deze nieuwe opzet transparanter en toegankelijker voor ouders en 
leerkrachten kunnen zijn. In de komende tijd zullen wij hier verder aan werken en staan wij ook open voor 
verdere suggesties. 

Met vriendelijke groet namens de MR, 

Jürgen Volder (voorzitter) 
Mirke Nichting 
Esméralda Lede-Wasbloem 
Sanne Kok-Wever 
Jantine van den Berg 
Luke van der Burgt 
 



 
 

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

3 

Nieuwsbrief 13 
25 maart 2021 

 

 

 

Studiedag 26 april 
Over een maand is het zo ver, dan staat er een studiedag op het programma. Op 26 april is het weer tijd om 
samen met Sportivate de studiedag om de toveren naar een geweldige speeldag! Een aantal maanden 
geleden heeft Sportivate de eerste studiedag op de St. Josephschool geïntroduceerd en met een opkomst 
van maar liefst 40+ kinderen was het een groot speel- en beweegfeestje! Ook de speeldag voor de 
onderbouw een maand later was een feestje! Samen met de Sportivators worden er de hele dag leuke 
sport- en spel activiteiten gedaan, spelletjes van thuis gespeeld, een beweegquiz en nog veel meer! De 
groepen worden op leeftijd ingedeeld en iedereen is welkom, van groep 1 tot en met groep 8.  
 
Zijn jullie er ook bij op maandag 26 april? Bemachtig snel je ticket want vol=vol (max 40 kinderen). 
Tickets en info via: https://sportivate.nl/class/van-studiedag-naar-speeldag/ 

Groep 6A in gesprek met Wopke Hoekstra 
In het kader van de week van het geld had onze groep 6A een heel bijzondere 
ervaring. Onze klas mocht met nog 3 andere klassen uit het land in gesprek met onze 
Minister van Financiën. De bekende Youtuber Dylan Haegens was van de partij en 
Kim Lian van der Meij presenteerde alles. Onze leerling Vlinder had de eer om 
namens onze groep een vraag te stellen aan de Minister. De vraag ging over die 
bekende schatkist in onze Hofstad. Superleuk deze ervaring om live in een 

uitzending contact te hebben met onze schatkistbewaarder.	

Een moment om supertrots te zijn op de kids en een moment om niet snel te vergeten. Mocht u de 
kinderpersconferentie willen terugkijken dat kan op https://www.youtube.com/watch?v=i1Hz3ac3Q8k.  
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Vanuit het dorp 
Palmpasen 
Ieder jaar maken we met Palmpasen samen mooie palmpaasjes en gaan dan in een optocht langs het 
zorgcentrum. Dit jaar kan dit natuurlijk niet vanwege corona. Daarom gaan we dit keer een palmpaaskruis 
tekenen en kleuren. Als je zaterdag 27 maart om 19.00 uur naar de kinderwoorddienst in de St. Josephkerk 
komt, dan kunnen we met alle tekeningen een hele slinger maken voor de bewoners van het zorgcentrum 
St. Joseph. Doe je mee? 
Thuis een palmpaaskruis inkleuren? Dat kan, je vindt de kleurplaat op www.stjoseph-olva.nl. Je kunt de 
tekening ook voor zaterdagavond 18.00 uur in de stenen brievenbus van de kerk doen. 

Pasen 
Het grote Paasfeest vieren we op zondag 4 april om 11.00 uur in de St. Josephkerk. Er is een speciale viering 
voor kinderen in de parochiezaal en kerktuin, voor volwassenen in de kerk. En na de viering gaan we 
paaseieren zoeken in het bos van de kerk. Inschrijven voor de viering kan via www.stjoseph-olva.nl. 


