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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

Continurooster tijdens de kerstviering op donderdag 22/12
In het kader van de kerstactiviteiten van dit schooljaar willen wij de schooldag graag
sluiten om 14.00 uur. Deze dag is ook het kerstdiner.
Dus die dag een continurooster draaien, zoals we dat volgend schooljaar alle dagen
zullen gaan doen. Ik wil u dan ook vragen die dag daar rekening mee te houden en na
14.00 uur zelf opvang te regelen voor uw kind(eren). Dankuwel!
Het Kerstprogramma komt binnenkort uw kant op.

Gebruik speellokaal door tso (LoS)
Op 8 en 15 december gebruikt de tso het speellokaal tussen 12 u en 13.00 u.
Er komt een workshop streetdance voor de overblijfkinderen van groep 3 en 4.
Afscheid nemen bij het brengen van uw kind in de kleutergroep
De kleutergroepen zijn inmiddels al volgestroomd tot 30 kinderen. Daar komen nog 2 tot
3 kinderen bij tot de zomervakantie. Om de start van de dag soepel te laten verlopen is
het de bedoeling dat u afscheid neemt van uw kind bij de kapstok. Kinderen kunnen hun
eigen eten en drinken mee de klas in nemen als daar de bak voor het eten en drinken
staat. Dat geldt sowieso voor de groep 1 en 2 kinderen die al wat langer op school zitten.
Voor de allerjongsten geldt natuurlijk dat u als ouder even aankijkt wanneer dit een goed
moment is. Dus voor de jongsten is het begrijpelijk dat u als ouder even mee loopt naar
de stoel van uw kind, maar ook zij kunnen al snel zelfstandig de klas in. Zo is het minder
vol in de groep en kan er overzichtelijker gestart worden. We willen graag 8.30 uur
starten met de lessen, dus graag voor die tijd afscheid nemen van uw kind. Hartelijk
dank voor uw begrip en medewerking. Heeft u vragen, stel ze gerust.

Sinterklaas
Het team van de Josephschool wenst u met uw gezin een

Gezocht draadloze microfoons (headsets)
Dit jaar gaan leerlingen van de groepen 7 een kerstmusical
verzorgen in de kerk tijdens de kerstviering. Zij zijn dringend
op zoek naar draadloze microfoon headsets. Wie kan deze
uitlenen of heeft een goede tip?
Zij zoeken tevens een ouder die het geluid kan / wil
verzorgen.
Kunt u helpen? Laat dat a.u.b. voor a.s. woensdag weten aan
juf Astrid a.boersen@kpoa.nl
Alvast bedankt!
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Stichting Leergeld
Onlangs heeft u de acceptgiro ontvangen voor de vrijwillige schoolbijdrage. Van die
bijdrage doen wij allerlei zaken die de school voor een kind extra aantrekkelijk maken,
zoals u weet.
Maar ik kan mij ook voorstellen dat de ouderbijdrage een financiële last is, zeker als het
om meerdere kinderen gaat. In dat geval kunt u gebruik maken van stichting LEERGELD.
Zij kunnen u financieel ondersteunen bij dit soort uitgaven. Voel u vooral vrij om daar
gebruik van te maken. Voor vragen, komt u gerust langs.

Stichting Leergeld Amersfoort
Postbus 1631
3800 BP Amersfoort
Telefoonnummer: 06–47079400
E-mail: leergeld.amersfoort@gmail.com
Uit de wijk
Doe mee aan de Eerste Communie
Het lijkt nog even te duren, het feest van de Eerste Communie is pas in mei.
Maar de voorbereiding start al in december! Een vrolijk en leerzame tijd,
waarin kinderen in groep 4 (en hoger) kennis maken met het verhaal van
Jezus, de wereld om ons heen, zorgen voor elkaar en vieren in de kerk. Want
na de Eerste Communie mogen kinderen echt met de grote mensen meedoen!
En je geeft je kinderen ook wat mee: ze werken samen voor een goed doel
(voor kinderen in onze eigen buurt die wel wat steun kunnen gebruiken).
Geef je kind(eren) dit weekend nog op via edithvos@kpnmail.nl en ga samen naar het
grote feest in mei in de St. Josephkerk!
Familiematinee door showband animato zaterdag 10 december.
Familiematinee door Showband Animato en ontsteken van de lichtjes
Wilt u alvast warmlopen voor Kerst ? Dat kan op zaterdag 10 december a.s. Dan
verzorgt showband Animato een familiematinee speciaal voor (jonge) gezinnen en
de ouderen onder ons. Het kerstverhaal wordt verteld en tussendoor speelt Animato
prachtige kerstliedjes. Na afloop van het matinee gaan we aftellen en steken we , in
samenwerking met Veenpower, de lichtjes rondom de kerk aan en gaat de kerststal
open. Als afsluiting zijn er nog activiteiten op het kerkplein en is er iets warms te
drinken. U bent van harte welkom op zaterdag 10 december om 16.00 uur (kerk
open vanaf 15.30 uur) in de St. Josephkerk, Van Tuyllstraat 29, Hooglanderveen.
De toegang is gratis.
Zie flyer in de bijlage van deze DigiDuif.
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Op weg naar Kerst!
Iedere zondag ben je om 11.00 uur welkom in de St. Josephkerk
om een kaarsje meer aan te steken op de adventskrans. Samen
op weg naar de geboorte van het kindje Jezus. Er is tijdens de
viering voor alle kinderen een eigen kinderwoorddienst! Kom je
ook?

Met vriendelijke groet, namens mijn collega’s,
Gert de Wit (directeur)
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