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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  

 

 

Sinterklaas  

 

We hadden afgelopen maandag een gezellig Sinterklaasfeest. Sint die in de kou 

aankwam, maar met prachtig weer. Alle kinderen zingend op het plein. Pieten op de 

bakkerskar, een leuke entree om de dag mee te starten. Sint en zijn Pieten, die zich in 

alle klassen hebben laten zien. Bij de jongsten natuurlijk langer dan in  de bovenbouw. 

Mooie surprises. Kortom een fijne dag! 

 

Met veel dank aan de ouders van de OAC en de werkgroep teamleden om er en 

geslaagde dag van te maken. Altijd weer een hele klus. Dank jullie wel! 

 

We hebben dit jaar afscheid genomen van Sinterklaas. Die gaat met “pensioen”. Sint  

bedankt voor de vele jaren betrokkenheid bij dit feest in het dorp. En zeker ook voor de 

manier waarop je dit hebt vertolkt! Ook jij heel hartelijk bedankt. En geniet van je vrije 

tijd!  
 

 
 

 

Foto’s van sinterklaasviering. 

 

Deze kunt u vinden in een foto album op de schoolwebsite. Zoals u weet zijn de albums 

sinds enige tijd weer alleen toegankelijk via een gebruikersnaam en wachtwoord. 

gebruikersnaam:   joseph 
wachtwoord:         disselplein2008 

De foto albums kunt u vinden door -op de HOME pagina van de schoolwebsite- op de groene 
knop ‘Bekijk alle foto’s’ te klikken en vervolgens in te loggen. 

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

 

 

mailto:kbs.st.joseph@kpoa.nl
http://www.kbs-st-joseph.nl/


 
                                          

    

                                                                Nieuwsbrief  16 2016 / 2017 

       Wekelijks informatieblad van de St. Josephschool te Hooglanderveen   
                                   Nr. 16 van de 7e jaargang    9-12-2016                                  

 

Kerst in aantocht 

Op allerlei plekken gonst het in de school van activiteiten die leiden tot het vieren van 

een gezellige en sfeervolle Kerst bij ons op school. Altijd weer een mooie periode. Wij  

houden u via de Digiduif op de hoogte van zaken die voor u van belang zijn.   

 

Uit de wijk 

 

Lichtjes op het plein 

Zaterdag worden de kerstlichtjes op het kerkplein in Hooglanderveen aangestoken en het 

winterhuisje geopend. En dat doen we muzikaal met een kerst-familiematinee van 

muziekvereniging Animato om 16.00 uur in de St. Josephkerk en aansluitend lekkernijen, 

broodjes bakken en gezelligheid rond het vuur op het plein. Kom je ook aftellen naar dit 

feestelijke moment? De toegang is gratis! 

 

Derde kaarsje 

Zondag steken we om 11.00 uur het derde kaarsje aan op de adventskrans in de St. 

Josephkerk in Hooglanderveen. Tijdens de eucharistieviering met mediapastor Roderick 

Vonhögen is er ook kinderwoorddienst voor alle leerlingen van de basisschool. Zo komen 

we steeds dichter bij Kerstmis! 

 
Zingen met Kerst 

Lekker meezingen tijdens Familiekerst op 24 december in de St. Josephkerk? Leuk! Kom 

dan oefenen op woensdag 14 en 21 december om 19.00 uur in de kerk. Informatie op 

www.zaligkerstmis.nl. 

 

Met vriendelijke groet, namens mijn collega’s, 

Gert de Wit (directeur 

 

http://www.zaligkerstmis.nl/

