
	  
	  

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

1	  

Nieuwsbrief	  16	  
10	  januari	  2020	  

	  

Van  Yvonne  
Beste	  ouders,	  	  

De	  eerste	  nieuwsbrief	  in	  het	  nieuwe	  jaar.	  Alsnog	  de	  beste	  wensen.	  Ik	  hoop	  dat	  u	  allen	  een	  goede	  vakantie	  
heeft	  gehad	  en	  mooie	  dagen	  samen	  met	  uw	  familie	  en/of	  vrienden.	  Ook	  is	  er	  hard	  gewerkt	  in	  de	  vakantie	  
door	  een	  groot	  aantal	  ouders	  op	  het	  schoolplein,	  super!	  Verderop	  in	  de	  brief	  vindt	  u	  meer	  informatie	  
hierover.	  

We	  hebben	  er	  nu	  al	  weer	  een	  week	  opzitten.	  De	  CITO	  periode	  is	  aangebroken.	  

In	  groep	  6b	  is	  juf	  Esther	  begonnen	  en	  juf	  Amber	  gaat	  volgende	  week	  beginnen	  met	  haar	  re-‐integratie	  in	  
groep	  7.	  Juf	  Kirsten	  is	  vandaag	  gestart	  met	  haar	  re-‐integratie.	  

Ik	  had	  beloofd	  u	  te	  informeren	  als	  ik	  met	  het	  schoolplan	  bezig	  ben.	  Tijdens	  de	  afgelopen	  studiedagen	  hebben	  
wij	  drie	  pijlers	  geformuleerd	  waar	  wij	  de	  komende	  jaren	  een	  plan	  van	  aanpak	  op	  gaan	  maken.	  Voor	  dit	  plan	  
van	  aanpak	  zal	  a.s.	  dinsdag	  door	  een	  stuurgroep	  op	  school	  een	  eerste	  start	  gemaakt	  worden.	  Het	  concept	  
waar	  ik	  nu	  mee	  bezig	  ben	  wil	  ik	  graag	  met	  u,	  voor	  diegene	  die	  met	  mij	  mee	  willen	  lezen,	  een	  moment	  
prikken.	  Op	  dinsdag	  21	  januari	  om	  16.00	  uur	  zet	  ik	  de	  thee	  klaar	  in	  de	  koffiekamer	  boven.	  

Ik	  wens	  u	  allen	  een	  goed	  weekend,	  

Yvonne	  Geelhoed	  
Schoolleider	  
	  

Ouderpartic ipatie  
Maandag	  30	  december	  is	  Jan	  bezig	  geweest	  met	  het	  opruimen	  van	  het	  snoeisel	  van	  de	  bomen.	  Hierbij	  kreeg	  
hij	  hulp	  van	  zo'n	  15	  enthousiaste	  ouders.	  Niet	  enkel	  zijn	  de	  gesnoeide	  takken	  opgeruimd,	  maar	  zoals	  u	  
wellicht	  gezien	  heeft,	  zijn	  ook	  alle	  pleinen	  geveegd,	  ontdaan	  van	  blad	  en	  zijn	  er	  twee	  containers	  afgevoerd	  
aan	  tuinafval.	  Dankzij	  deze	  inspanning	  zijn	  wij	  het	  jaar	  goed	  gestart.	  De	  verzorgde	  uitstraling	  geeft	  rust,	  wat	  
zich	  in	  alle	  aspecten	  van	  school	  doorwerkt.	  Dank	  aan	  alle	  betrokken	  ouders!	  

Dit	  schooljaar	  zullen	  er	  nog	  2	  momenten	  gepland	  worden	  om	  het	  plein	  netjes	  te	  houden,	  hiervoor	  kunt	  u	  zich	  
tegen	  die	  tijd	  inschrijven	  in	  de	  agendafunctie	  van	  Parro.	  
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Studiedag  16   januari   
Op	  donderdag	  16	  januari	  hebben	  wij	  een	  studiedag.	  De	  school	  is	  deze	  dag	  gesloten.	  Zorgt	  u	  zelf	  voor	  opvang	  
van	  uw	  kinderen?	  

Deze	  studiedag	  is	  georganiseerd	  door	  onze	  stichting	  (KPOA)	  voor	  alle	  medewerkers.	  In	  de	  ochtend	  zullen	  wij	  op	  
school	  het	  programma	  volgen	  en	  vanaf	  de	  middag	  zal	  de	  dag	  in	  het	  teken	  staan	  van	  workshops	  en	  het	  afscheid	  
van	  Bert	  Dekker,	  lid	  college	  van	  bestuur.	  Hij	  is	  in	  januari	  met	  pensioen	  gegaan.	  

De  nationale  voorleesdagen  2020  

	  

Tijdens	  De	  Nationale	  Voorleesdagen	  van	  22	  januari	  tot	  en	  met	  1	  februari	  2020	  staat	  voorlezen	  aan	  de	  
allerkleinsten	  centraal.	  Voorlezen	  is	  niet	  alleen	  gezellig,	  het	  is	  ook	  heel	  belangrijk.	  Het	  vergroot	  de	  
woordenschat	  van	  kinderen	  en	  helpt	  ze	  om	  de	  wereld	  om	  zich	  heen	  te	  begrijpen.	  Ook	  op	  school	  zullen	  wij	  er	  
aandacht	  aan	  besteden	  in	  de	  onderbouw.	  	  

Zie:	  www.nationalevoorleesdagen.nl	  	  voor	  leuke	  ideeën	  en	  tips.	  	  
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‘Liefde,	  mededogen	  en	  verdraagzaamheid	  zijn	  geen	  luxeartikelen,	  maar	  eerste	  
levensbehoeften.’	  

-‐	  Dalai	  Lama	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Vanuit   de  wijk  
Rots  en  water  training  
Rots	  en	  Water	  training	  is	  zeer	  geschikt	  voor	  kinderen	  die	  niet	  goed	  voor	  zichzelf	  op	  kunnen	  komen,	  de	  focus	  
is	  gericht	  op	  positieve	  energie.	  Hierdoor	  worden	  ze	  steviger,	  weerbaarder	  en	  gelukkiger!	  

Ook	  de	  kinderen	  die	  meer	  kunnen	  leren	  van	  “water	  kwaliteit”	  ,	  hebben	  veel	  baat	  bij	  deze	  training.	  Zie	  de	  
bijlage	  in	  Parro	  voor	  meer	  informatie.	  

 	  

                                                                          


