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Groepsverdeling volgend schooljaar
Momenteel zijn we druk bezig met de groepsverdeling en groepsbezetting voor het komend
schooljaar. Voor volgend schooljaar is onze insteek om de huidige groep 7C in te laten stromen bij groep 7A
(volgend jaar groep 8A), zodat alle leerlingen in groep 8 samen de basisschool kunnen afsluiten. Groep 6C
willen we graag bij elkaar te houden, zodat zij volgend schooljaar doorkunnen als groep 7C. Er staan enkele
nieuwe leerlingen op de lijst; zij zullen instromen in groep 7C, zodat de groep iets groter wordt. In de
komende weken krijgen we helderheid of we dit financieel en formatief kunnen realiseren.

Schoolfotograaf
Op dinsdag 8 juni en donderdag 10 juni is de Schoolfotograaf (Sgoolfotografie.nl) op school
aanwezig om mooie foto’s te maken van alle kinderen en van alle klassen. Dit jaar worden de
individuele foto’s en groepsfoto’s gemaakt. Er is zoveel als mogelijk rekening gehouden met
het gymrooster en buitenspeeltijden etc. Door omstandigheden kan er toch onverhoopt een
wijziging komen. We proberen dit uiteraard te voorkomen. Wilt u ervoor zorgen dat uw zoon en/of dochter
alle dagen “fotoproof” is? Dit jaar is er gekozen voor een achtergrond ‘Olive Green’. Heeft uw zoon en/of
dochter een favoriete knuffel of accessoire, laat dit dan gerust meenemen.
Dit jaar gaan we alleen BINNEN schooltijd fotograferen. Dat betekent alleen broer/zusjes die op dit
moment op St. Joseph les volgen. Er is tevens gekozen voor de groepsfoto’s buiten.
In de volgende nieuwsbrief meer over het schema van de fotografiedagen en een aantal kleding tips van de
fotograaf.

Sponsorloop
Op vrijdag 23 april hebben alle kinderen van de Josephschool zich de longen uit hun
lijf gerend voor Stichting DierenLot. Dat heeft tot een geweldige opbrengst geleid
voor dit goede doel, te weten een bedrag van € 15.923,88!! Dit bedrag zal op
woensdag 26 mei bekend worden gemaakt aan Stichting DierenLot en door middel
van een cheque worden overhandigd. DierenLot komt die dag met een
dierenambulance naar school en alle kinderen mogen daar dan per groep even een
kijkje komen nemen.

Schoolreizen
Voor 16 en 18 juni staan de schoolreisjes voor de groepen 1 t/m 7 op de jaarkalender gepland. Vanwege de
toch nog onzekere omstandigheden hebben we als school besloten om deze schoolreisjes te annuleren. Er
zijn te veel factoren waardoor we niet kunnen garanderen dat we de kinderen een veilige schoolreis
kunnen bieden. Op dit moment zijn we bezig om te kijken naar een alternatief programma voor de
kinderen later in dit schooljaar. Zodra daar meer over bekend is, zullen we u daarover informeren.
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Schoolbibliotheek
De schoolbibliotheek is een hele poos gesloten geweest voor de leerlingen vanwege de huidige
maatregelen. Gelukkig kunnen we melden dat per 1 juni de schoolbieb weer door de kinderen gebruikt kan
worden. Inmiddels zijn alle boeken digitaal ingescand en hebben we een goed overzicht van welke boeken
we in huis hebben. Op basis daarvan is de biebjuf, juf Karjan, nu bezig om te kijken met welke boeken we
de schoolbibliotheek willen verrijken. Er is al een eerste boekenbestelling binnen gekomen. In dit proces
hebben de leerlingen ook een stem. Zij zullen binnenkort via hun leerkracht een digitale enquête krijgen
over leesmotivatie waarin zij o.a. kunnen aangeven welke goede boekentips zij hebben voor de
schoolbibliotheek.
Mocht u thuis boeken hebben die liggen te verstoffen en u wilt ze een tweede leven geven, dan kunt u een
berichtje sturen naar k.backerdirks@kpoa.nl en kunnen we kijken of ze geschikt zijn voor onze
schoolbibliotheek.
Alvast een boekentip van juf Karjan over één van de nieuw aangeschafte boeken:
De gouden kokosnoot – Tosca Menten
Dit is een hilarisch boek over de familie Kokos. Deze klunzige familie organiseert elk jaar op
31 juli de wedstrijd om de Gouden Kokosnoot. Het familielid met de grootste blunder van
het jaar komt daarvoor in aanmerking. Maar één persoon uit de familie wil absoluut niet
meedoen met deze wedstrijd. Hoe dat gaat aflopen in het jaar waarin de 50e Gouden
Kokosnoot zal worden uitgereikt ontdek je in dit boek waarbij je steeds met een glimlach op
je gezicht aan het lezen bent. Voorlezen vanaf 7 jaar, zelf lezen vanaf 9 jaar.
Veel lees- en oefenplezier met uw kind!

Fietsen parkeren
De kinderen van de leerlingenraad hebben geconstateerd dat de fietsen niet op de juiste manier
geparkeerd worden. In het verleden zijn hier afspraken over gemaakt. We kunnen ons voorstellen dat deze
niet bij iedereen bekend zijn doordat uw kind bijvoorbeeld nog niet zo lang op school zit. Graag delen we de
afspraken met u:
•
•
•

De kinderen uit groep 8 en de leerkrachten maken gebruik van de fietsenstalling aan de voorkant
van de school.
De kinderen uit groep 1 t/m 7 maken gebruik van de fietsenstalling aan de achterkant van de
school.
De ruimte om fietsen te parkeren is beperkt. Om die reden komen alleen kinderen die achter de
spoorlijn wonen op de fiets. De kinderen die voor het spoor wonen komen lopend naar school toe.
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Nieuwe schoolshirts
De school heeft de beschikking over nieuwe schoolshirts. Deze shirts kunnen bij allerlei activiteiten worden
gebruikt zoals Koningspelen, Avond4daagse of sporttoernooien. De oude groene schoolshirts waren niet
meer up to date en een deel van deze shirts was al bij het eindfeest in 2019 verkocht. Door Corona had de
bestelling van nieuwe schoolshirts geen prioriteit, maar inmiddels zijn nieuwe shirts ontworpen en
afgeleverd.
De nieuwe shirts zijn felgeel, met de naam en het logo van de school op de borst. Op de mouw is het logo
van Hooglanderveen gedrukt. Het zijn dry fit shirts, die gemakkelijk zitten en snel drogen. Daarbij zijn er ook
nieuwe hesjes met logo en schoolnaam die door de begeleiders tijdens de activiteiten gebruikt kunnen
worden.
De shirts worden aan het begin van het schooljaar door de OAC in verschillende maten aan de klassen
uitgedeeld. De klas is zelf verantwoordelijk alle shirts netjes te bewaren en aan het einde van het schooljaar
weer bij de OAC in te leveren.
De schoolshirts zijn door de OAC betaald. Mede door Corona zijn er vorig jaar een aantal activiteiten
weggevallen en heeft de OAC de keuze gemaakt om het vrijgekomen budget beschikbaar te stellen aan
nieuwe duurzame schoolshirts!
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Vanuit het dorp
Vuur, wind en kracht: het is Pinksteren!
Vijftig dagen na Pasen vieren we het grote feest van Pinksteren: de komst van de Heilige Geest die
altijd zal helpen in je leven. Jezus beloofde deze kracht van God en de apostelen kregen dat teken
zichtbaar als vuur, voelbaar als wind en hoorbaar in alle talen van de wereld. In de Bijbel wordt ook
de duif als teken van Gods Geest gezien. Tijdens de kinderwoorddienst in de St. Josephkerk hoor je
alles over dit bijzondere feest, waar je zelfs twee dagen vrij voor bent! Komende zaterdagavond 22
mei is er om 19.00 uur een eucharistieviering met pastor Mauricio in de St. Josephkerk. Drie
volwassenen ontvangen dan ook het vormsel, het teken van de kracht van de Heilige Geest. Vier dit
feest mee, aanmelden voor de viering kan via inschrijven.stjoseph-olva.nl. Welkom en een fijn
Pinksterweekend!
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