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Formatie 
Het proces van formatie neemt altijd een behoorlijke tijd in beslag. Op dit moment voeren we gesprekken 
met leerkrachten voor de vacatureruimte die we hebben maar ook die vervangingen die na de 
zomervakantie lopen. De puzzel wordt verder gelegd en zodra deze compleet is zullen we deze met jullie 
communiceren.  

U heeft vast ook in het nieuws gehoord dat het kabinet het meerjarige Nationaal Programma Onderwijs van 
8,5 miljard euro heeft aangekondigd. Dat betekent dat wij komend schooljaar minimaal 700 euro per 
leerling extra in kunnen zetten. Hiervoor hebben we een zogenaamde ‘schoolscan’ uit moeten voeren om 
te kijken waar problemen zich voordoen en behoeftes liggen op leerling-, groeps- en schoolniveau. Op basis 
daarvan stellen we een schoolprogramma samen waarin we de keuzes die we maken moeten 
verantwoorden. Dit alles wordt in samenwerking de MR gedaan.  

Schoolfotograaf 
Volgende week, 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. In de bijlage in 
Parro vindt u vanuit de fotograaf enkele kledingtips.  

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.  

Vanuit het dorp 
Kinderwoorddienst in St. Josephkerk 
Het wordt steeds mooier weer en dat betekent dat we met de Kinderwoorddienst ook weer meer naar 
buiten kunnen! Op zoek naar mooie bloemen, bijvoorbeeld. Komende zaterdag is het een feestelijke 
viering, het is dan 'Sacramentsdag'. En bij een feest horen mooie versieringen. In de Kinderwoorddienst 
hoor je het verhaal van het Laatste Avondmaal en hoe Jezus zijn vrienden vroeg dat te blijven doen. Hoe 
kun jij samen met anderen blijven doen wat Jezus deed? Je bent zaterdag om 19.00 uur welkom in de St. 
Josephkerk; de pastor nodigt dan alle kinderen uit om het lichtje mee te nemen naar de eigen 
Kinderwoorddienst. 

Toch nog Eerste Heilige Communie 
De komende weken komen 14 meisjes en jongens uit groep 7 iedere zondagmorgen samen om zich voor te 
bereiden op het grote feest van de Eerste Heilige Communie op 10 juli. Vanaf dat moment mogen de 
kinderen in de kerk meedoen met alle grote mensen en zo Jezus voorbeeld volgen. Als je Pepijn, Guus, 
Matthijs, Daerian, Mika, Jonas, Eleisa, Sophia, Anouk, Vianne, Maarten, nog een Pepijn, Bouwe en Jovani 
tegenkomt, geef ze dan een grote boks om ze succes te wensen! 


