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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  

 

 

Jumbo spaarpunten actie. 

U hebt met zijn allen maar liefst 3364 punten bij elkaar gespaard in deze actie. Wij willen 

u hier hartelijk voor danken!! We kunnen daar wat moois mee doen voor school. 

 

Kerstviering op school. 

 

Beste ouders/verzorgers 

 

De feestelijkheden zitten erop.  

Gistermorgen hadden we twee keer een kleine en sfeervolle viering in de kerk. Het is 

toch wel bijzonder dat er elk jaar een heus kinderorkest geformeerd  kan worden die de 

viering muzikaal ondersteunt. Alle kinderen hebben er hard voor geoefend en deze live 

muziek mocht er zijn.  

 
’s Avonds was er een sfeervol kerstdiner. Veel ouders (en hun kinderen) hadden hun best 

gedaan om iets smakelijks te maken. Maar laten we vooral niet vergeten dat de dozen 

voor de voedselbank flink gevuld werden. Het is altijd goed om aan onze  medemens te 

denken, zeker in deze tijd. De school dankt u hartelijk voor uw moeite, tijd en gulle 

gaven.  

 

Ik wens u, namens mijn collega’s, met uw gezin en familie 
fijne feestdagen en een lekkere vakantie. 

En alvast een goed begin van 2016. 
Tot ziens op 4 januari a.s. 

 
 

'Een gezond 10-uurtje' 

We zien steeds vaker weer de zoete koeken in de trommels en het fruit als tussendoortje 

neemt af. Wilt u een gezonde koek (niet te veel suiker evt. met granen/muesli/noten 

o.i.d.) meegeven of schoongemaakt fruit. 

Dank voor uw medewerking. 
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Afrika/Malawi project 

Vanaf 29/02 gaat de school werken aan een project. Het project gaat over Afrika en 

specifiek over Malawi. Stichting Promundo (facebook.com/stichtingpromundo) heeft een 

project in Malawi, waarin vrouwen de grond bebouwen en met de vrucht van hun arbeid 

hun gemeenschap van inkomen en schoon drinkwater voorzien. Begonnen in 2008 is dit 

inmiddels een zelfvoorzienend project. 

Maar wat het project nog nodig heeft, zijn zonnepanelen om het benodigde water uit de 

grond te halen. Handmatig lukt dat niet in de mate waarin het nodig is. 

Daarvoor houden we aan het eind van het project, op 24 maart (witte donderdag) een 

project-actiedag voor de gehele school, waarop de kinderen activiteiten gaan ontplooien 

die hopelijk gesponsord worden. Dat geld wordt gebruikt voor de zonnepanelen. Daarvan 

stellen wij u natuurlijk, tegen die tijd, uitgebreid op de hoogte. 

Voor nu is het belangrijk dat u weet dat wij op 24 maart een continurooster gaan 

hanteren, om dit vorm te geven. 

Die dag is van 08.30 tot 14.00 uur. Daarna is de school uit en kan het 

Paasweekend beginnen. Dan kunt u daar in uw werkzaamheden alvast rekening 

mee houden. Met dank! 

 

'De invloed van drinkbekers op de spraakontwikkeling’ 

Wilt u als ouder(s) de kinderen drinken meegeven in een pakje met rietje of in een 

drinkbeker zonder tuitje, zodat de kinderen een goede, ‘volwassen’ slikbeweging 
kunnen ontwikkelen. 

Het leren drinken uit een gewone beker is van belang voor een goede ontwikkeling van 

de mondmotoriek en de spraak. Bij de zuigtuit, zoals bijvoorbeeld bij de Mepalbekers, 

blijft de tong eerder slap en laag voorin de mond liggen, waardoor de kans op slissen 

toeneemt.  

Vooral wanneer de kinderen de tuit zijwaarts in de mond steken en zo drinken, kan er 

zich een afwijkende beweging van de onderkaak en de tong bij het slikken en spreken 

ontwikkelen. Het zit namelijk zo: 

Bij het drinken uit een gewone (bij voorkeur wijde) beker - waarbij de lippen getuit 

worden, het hoofd rechtop blijft en alleen de beker kantelt - gaat de tong bij het slikken 

naar achteren en een stukje omhoog. Zo wordt een goede lip- en tongspierspanning 

geoefend. Dit heeft een positieve invloed op de spraakontwikkeling en werkt preventief 

op het ontstaan van slissen, mits uw kind daarnaast nergens 
anders op zuigt.  

Dus, beste ouders, geeft u uw kind een (wijde) drinkbeker 
mee zonder zuigtuitje of een pakje met rietje. 

Deze lessen hebben we net geleerd van de logopedist, Paulien 

Meijsen van het samenwerkingsverband LogoS, die afgelopen 

weken op school is geweest om o.a. de spraak, taal en het 

mondgedrag bij kinderen te screenen. Het is fijn als u dit ook 

weet en zodoende ook mee kan werken aan gezond 

mondgedrag en aan een goede spraakontwikkeling. Hebt u 

vragen stel ze gerust. 
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Buiten spelen groepen 1/2 

Elke dag wordt er buiten gespeeld door de kleuters.  

Ook in de regen, al is de speeltijd wel iets korter. Als het erg hard regent gaan we 

natuurlijk naar binnen, maar door een zacht regentje laten we ons en de kinderen niet 

weerhouden. Ze knappen er van op, vinden het heerlijk en het werken in de groep gaat 

daarna weer met focus en rust in het spel. Aan u de vraag: wilt u zorgen dat kinderen 

regenlaarzen aan doen en dat er evt. een regenjas meegaat. Dan zijn we weersbestendig 
als het ware. Ook hierin danken we u voor uw medewerking. 

 

Studiedag 

Op woensdag 13/01 zijn de kinderen van groep 4/8 vrij. Die dag is er een studiedag. 

De groepen 1/3 zijn die dag wel op school. De groep 3 van de ¾ combinatie zal die dag 

gewoon les hebben. Wilt u voor uw kind zelf voor opvang zorgen? Dankuwel! 

Uit de wijk 

We gaan weer zingen!  

Op Kerstavond 24 december zijn er drie vieringen in de St. Josephkerk, met een hele 

mooie kerststal. Om 17.30 uur is er Peuter-Kleuterkerst, om 19.00 uur Familiekerst en 

om 22.30 uur de Zalige Kerstnacht. Tijdens de Familiekerst kun je weer meedoen aan 

het kinderkerstkoor, waarbij je mooi dicht bij de stal zit en alles goed kunt bekijken. Om 

de liedjes te oefenen ben je dinsdag 22 december om 19.00 uur welkom in de St. 

Josephkerk in Hooglanderveen-Vathorst. De limonade staat klaar! Kom je ook? Leuk! 

 

Musical Sterrennacht 

Niet vergeten: zaterdag 19 december is er om 15.00 uur een workshop Musicalzingen in 

de St. Josephkerk. De toegang is gratis! En om 19.00 uur de grote musical 'Sterrennacht 

in Bethlehem', door 75 kinderen en jongeren uit heel Nederland! Een echt gaaf kerstfeest 

voor jong en oud! Zorg dat je dit niet mist! Informatie via email: 

musicalsterrennacht@gmail.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens de collega’s van de St. Josephschool, 

Met vriendelijke groet, Gert de Wit (directeur) 

 

 

 

 


