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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  

 

 

Beste ouders/verzorgers 

 

Altijd weer een fascinerend gezicht, zoveel kinderen die eigenlijk in no-time de speelzaal 
en de aula vullen. 480 koppies; de een gespannen, de ander vermakelijk, de volgende 
verwachtingsvol. Leuk, altijd weer het Sinterklaasfeest. Zoveel fantasie en beleving. Dat 
we dat nog maar heel lang mogen houden. In weerwil van alle discussies heeft de 
Sintcommissie dit rustig opgepakt en er weer een prachtig feest van gemaakt. De 
verandering zal ongetwijfeld komen, en is ook oké, maar laten we het geleidelijk aan 
doen, met respect voor ieders gevoel. Dat is m.i. altijd het beste. 
Dank commissie voor weer een mooie dag!! 
 
Ik wens u, namens het team van de St. Josephschool, een mooi Sintweekend!! 

Deelnemen aan het damtoernooi. 

Er staat weer een toernooi op de planning. Dit schooljaar willen wij de kinderen de 
mogelijkheid geven om mee te doen aan het damtoernooi. Het damtoernooi vindt plaats: 

Locatie: Wijkcentrum Het Klokhuis, Weberstraat 2, Amersfoort  

Datum: 23-01-2016  

Voorwaarden : 

-       Elk team bestaat uit 5 spelers.  

-       In een team kunnen kinderen zitten uit verschillende groepen 

-       Een school kan meerdere teams inschrijven 

-       Een team kan reserves inzetten (maar de spelers blijven behoren tot hetzelfde 
team)  

-       Elk team heeft een begeleider (zonder begeleider kan het team helaas niet 
ingeschreven worden)  

Vindt uw zoon/dochter het leuk om mee te doen en/of kunt u begeleider zijn, geef  

u / jullie dan z.s.m op bij de groepsleerkracht.  

Sportieve groet, 

Namens de sportcommissie,                       

Ingrid en Astrid 
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Nieuwe leesboeken 

Van het budget dat we hebben opgehaald tijdens de Kinderboekenweek, hebben we weer 

nieuwe boeken kunnen kopen voor onze schoolbibliotheek. De kinderen zijn daar erg blij 

mee. We willen alle kinderen bedanken die zich hebben ingezet voor het maken van 

zoveel mogelijk leeskilometers en de ouders die dit hebben ondersteund.  

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste Communie 

Binnenkort start de werkgroep Eerste Communie haar werkzaamheden, om de kinderen 
van groep 4, die hieraan meedoen goed te begeleiden in dit proces van inleiden in de 
gebruiken van de Katholieke Kerk. Dank en succes daarmee! (zie ook verderop in deze 
nieuwsbrief). 
 
De voorzitter 

Woensdag a.s. ontvangt de school de nieuwe voorzitter van KPOA, de heer Winfried 
Roelofs. Wij gaan met hem spreken over onze voornemens voor de komende jaren, die 
staan verwoord in ons schoolplan. Fijn dat hij zich komt verdiepen in het gedachtengoed 
van ons school. Komende week spreken wij hier ook over in de MR. Zodra alles 
besproken en besloten is , zullen wij u ook daarvan op de hoogte brengen. 

Uit de wijk 

Advent in de kerk 
Als voorbereiding op het Kerstfeest is er iedere zondag om 11.00 uur een speciale 
Adventskinderwoorddienst in de St. Josephkerk. Iedere week wordt er een nieuw kaarsje 
op de adventskrans aangestoken, iedere week een stapje dichter bij de kerststal. Doe je 
mee? Leuk! 

Aanmelden Eerste Communie 
Kinderen uit groep 4 kunnen meedoen aan de voorbereiding op de Eerste Heilige 
Communie (op 17 april voor Vathorst en Hooglanderveen). Een groot feest waar kinderen 
centraal staan. De ouderavond is op 10 december. Aanmelden van de kinderen kan via 
communie@outlook.com. Doe mee, een waardevol feest om je kinderen als basis mee te 
geven! 
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Kom in kerststemming 
Musical Sterrennacht in Bethlehem 
Wie kent het kerstverhaal niet? Maria, Jozef, de kleine baby Jezus, en natuurlijk de os en 
de ezel. Maar eigenlijk begint het verhaal al veel vroeger: al heel lang wachten de 
sterren in de hemel met spanning op dit grote moment! Vanuit de hoge hemel zien de 
sterren wat er op aarde gebeurt. En dan, plotseling, moeten ze zelf aan de slag, want 
sommigen blijken een hoofdrol te spelen in dat wat ze daar beneden zien gebeuren!  
In de grote musical Sterrennacht in Bethlehem brengt een cast van 75 kinderen en 
jongeren de belangrijkste sterrennacht in de geschiedenis op ontroerende wijze tot leven. 
Een schitterende belevenis voor jong en oud!  
Deze grote musical is zaterdag 19 december om 19.00 uur te zien in de St. Josephkerk 
aan de Van Tuyllstraat 27 in Hooglanderveen. De toegangsprijs is slechts 4 euro. Zeker 
zijn van een zitplaats? Reserveer kaarten via musicalsterrennacht@gmail.com. 
Voor alle kinderen die van zingen houden is er 's middags om 15.00 uur een 
musicalworkshop. Het resultaat laat je dan zien in het voorprogramma van de musical. 
Deelname aan de workshop is gratis. Aanmelden via e-
mail: musicalsterrennacht@gmail.com.  
 
Musical 'Sterrennacht in Bethlehem' 
19 december - 19.00 uur - St. Josephkerk Hooglanderveen 

workshop: 15.00 uur 

Toegangsprijs: 4 euro 
Reserveren: musicalsterrennacht@gmail.com 
Informatie op www.stjoseph-olva.nl. 
 

Namens de collega’s van de St. Josephschool, 

Met vriendelijke groet, Gert de Wit (directeur) 

 

 


