
 
 

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

1 

Nieuwsbrief 18  
10 juni 2022 

 

 

Vakanties, studiedagen en vrije dagen 
Voor komend schooljaar (2022/2023) zijn de vakanties, studiedagen en vrije dagen bekend. Deze zullen ook 
opgenomen worden in de agenda in Parro en op de website.  

Vakanties 
Herfstvakantie 22-10-2022 30-10-2022 

Kerstvakantie  24-12-2022 08-01-2023 

Voorjaarsvakantie 25-02-2023 05-03-2023 

Goede vrijdag 07-04-2023  

Meivakantie 22-04-2023 07-05-2023 

Hemelvaart + dag na hemelvaart  18-05-2023 19-05-2023 

Pinksteren 29-05-2023  

Zomervakantie 08-07-2023 20-08-2023 

 

Studiedagen 
Studiedag 1 Dinsdag 27-09-2022 

Studiedag 2 Maandag 31-10-2022 

Studiedag 3 Dinsdag 06-12-2022 

Studiedag 4 Vrijdag 24-02-2023 

Studiedag 5 Donderdag 06-04-2023 

Studiedag 6 Woensdag 14-06-2023 

 

Lesvrije dag 
23-12-2022 

 

NB. Op de dag van de sinterklaasviering (5 dec) en de koningsspelen (21 april) is er de mogelijkheid om de 
kinderen uit de kleutergroepen om 12.00 uur op te halen. 
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Laatste info avondvierdaagse 
a.s. dinsdag 14 juni start de avondvierdaagse Vathorst /Hooglanderveen. Na twee jaar afwezigheid loopt de 
St. Josephschool weer mee op de vijf en de tien kilometer. Vrijdagavond 17 juni rond 19.30 uur is de grote 
intocht op het Winkelcentrum in Vathorst. 

Onderstaand nog wat laatste tips voor de (ouders) deelnemers: 

• In de komende dagen ontvangt uw kind een schoolshirt. Deze wordt op maandag 20 juni weer 
ongewassen bij de leerkracht ingeleverd. 

• Bereid uw kind voor, geef wat drinken en eten mee voor onderweg 
• Zorg voor goede wandelschoenen, meelopen op slippers of niet geschikte schoenen is niet fijn! 
• Laat uw kind thuis nog even plassen 
• De start is op de Wezeperberg in Vathorst, we verzamelen elke dag om 17.45 uur. De deelnemers aan 

de 10 kilometer starten om 18.00 uur, de deelnemers aan de vijf kilometer starten daar meteen 
achteraan. Boven de opstelplaats hangen borden met de naam van de school en 10 km of 5 km. 

• Op de Wezeperberg kunnen we gebruik maken van de fietsenstalling van de scholen en daar is ook 
voldoende parkeergelegenheid. Het startbureau is voor de ingang van De Kamers en deelnemers 
kunnen daar voor de start en na de finish gebruik maken van de toiletten. 

• Elke dag graag uw kind aanmelden bij de groepsbegeleider (onderbouw) of klasse coördinator 
(bovenbouw). Wij weten dan wanneer we compleet zijn en kunnen vertrekken. 

• Bij het ophalen van de kinderen altijd afmelden bij de groepsgeleider (onderbouw) of klasse 
coördinator (bovenbouw). Indien uw kind niet is afgemeld kan deze niet worden opgehaald. 

• De vierde dag (na de inhuldiging) kunnen de kinderen opgehaald worden na de finish op de 
Wezeperberg, ook deze dag graag afmelden bij de groepsbegeleider of klasse coördinator. 

• De medailles worden de laatste avond uitgereikt aan de kinderen! - Meer informatie en updates is 
terug te vinden op www.avondvierdaagsevathorst.nl en op de Facebook pagina Avondvierdaagse 
Vathorst. Hier kunnen ook evt. (on)weer of calamiteitenberichten worden geplaatst en zijn de routes 
te downloaden. 

• In geval van onduidelijkheden of problemen zijn de volgende noodnummers beschikbaar: 
o 5km 

§ Rianne (06-41555622) 
§ Patricia (06-57595775) 
§ Brigitte (06-30336585) 

o 10 km 
§ Addie (06-21944833) 
§ Erik (06-30531384) 
§ Marleen (06-22052595) 
§ Debbie (06-22608856) 

Namens de OAC iedereen veel plezier met de avondvierdaagse! 
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Herinnering: Plek in de MR 
Beste ouders/verzorgers, 

Helaas heeft op het moment van schrijven nog geen ouder zich gemeld voor de beschikbare plek in de MR. Dit 
vinden wij enorm jammer en daarnaast moeten wij deze positie, conform de reglementen van KPOA, wel 
invullen. Zo hebben wij namelijk een evenwichtige samenstelling van 3 ouders en 3 personeelsleden.  

Daarom verlengen we de aanmeldingsperiode tot en met a.s. vrijdag 17 juni en doen wij bij deze nogmaals 
een oproep. Heeft u (alsnog) interesse of twijfelt u nog? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen u graag 
meer over de rol van de MR en wat u daarin kunt betekenen. 

U kunt dit doen via mr.joseph@kpoa.nl of neem contact op met Jürgen Volder (0641193719) 

Om alvast een indruk te geven, delen we hieronder de persoonlijke ervaring van de oudergeleding. 

Mirke: 

"Na 3 schooljaren met veel plezier onderdeel te mogen zijn van de MR, ga ik afscheid nemen van mijn rol in de 
MR. En maak ik plaats voor een nieuwe enthousiaste ouder, die graag mee wil denken met de school. Ik heb 
mij destijds opgegeven voor de MR omdat ik de urgentie voelde kwalitatief en inhoudelijk wat toe te voegen, 
mee te kunnen dragen aan een omslag naar meer passend onderwijs op de St. Josephschool. Ik heb de 
afgelopen 3 schooljaren dan ook mogen ervaren dat we als MR kritisch mogen meedenken, school ons ziet als 
sparringspartner en dat er tussen de school en MR een hele prettige samenwerking is. Wil je graag kritisch 
meedenken en als klankbord dienen voor de school? Meld je dan aan voor de MR! Hartelijke groet, Mirke 
Nichting (aftredend MR lid)" 

Esméralda: 

"Mijn naam is Esméralda Lede en ik zit sinds 2 jaar in de MR. Ik ben in de MR ben gegaan, omdat ik mee wil 
denken/praten over het beleid van de school. Wanneer er beslissingen genomen moeten worden, wordt er aan 
de leden van de MR gevraagd om mee te denken/kijken. Met elkaar proberen we de school naar een hoger 
niveau te tillen en samen constructief te bouwen. Het is van meerwaarde om in de MR te zitten en op de 
hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de school. We verwelkomen je graag als nieuw lid binnen de 
MR." 

Jürgen: 

"De MR is voor mij een manier om bij school betrokken te zijn. Het is inmiddels mijn 5e jaar (waarvan nu 2 jaar 
als voorzitter) en ik heb altijd een prettige samenwerking met het MT en de personeelsleden ervaren. Als MR 
sparren wij met het MT en kunnen wij ook kritisch zijn en (ongevraagd) advies geven. Tevens geeft het mij als 
ouder (zonder onderwijsachtergrond) een kijkje in de keuken waardoor ik besluiten van school ook beter kan 
begrijpen. Persoonlijk vind ik een rol in de MR dus erg interessant en zou ik graag weer een nieuwe 
enthousiaste ouder willen verwelkomen om de plek van Mirke in te vullen." 
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Vanuit de wijk 
Dorpsdag 25 Juni op het Disselplein 
Op zaterdag 25 juni vanaf 13:00 vind op het Disselplein 
weer de gratis toegankelijke Dorpsdag plaats. Er zijn veel 
activiteiten voor jong- en oud waaronder een skelterbaan, 
Formule 1 simulators, klimwand, draaimolen, speelpaleis, 
knutselworkshops, workouts, Photo Booth, scouting en 
diverse bal- en gooi spellen. Daarnaast kan je je opgeven 
om mee te doen met Heel Hooglanderveen Bakt en 
het Rummikub Kampioenschap waar je kans maakt op 
mooie prijzen. En ook bij de Ludieke Loterij zijn er dit jaar 
weer mooie prijzen te winnen. 

Op het grote podium zijn in de middag en avond optredens van onder andere Steven Kazàn, Henk Dissel, René 
Karst, DJ Kriss Reeve, Animato en de Turfstampers. Ook komt Fleur begin van de de middag om samen met de 
kinderen te zingen, dansen en TikTok’s opnemen. 

Uiteraard ontbreken onze grote tent en bar niet. We hopen jullie allemaal op 25 juni vanaf 13:00 te zien op 
het Disselplein. 

Volg Dorpsdag op Facebook en Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en aankondigingen. 
Op https://dorpsdaghooglanderveen.nl staat het volledige programma. 


