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Fundagen 
Ter vervanging van de schoolreisjes voor de groepen 1 t/m 7 hebben we een mooi alternatief gevonden; drie 
gezellige Fundagen! In samenwerking met SkillzUnited gaan we voor deze groepen een sportieve en actieve 
dag organiseren. Dit hebben we als volgt onderverdeeld: 

Woensdag 7 juli: groep 1-2A t/m groep 1-2 D (Groep 1E ontvangt een apart bericht via de leerkracht) 
Donderdag 8 juli: groepen 3 t/m 5 
Vrijdag 9 juli: groepen 6 en 7 

Elke dag zullen er op de leeftijdsgroep afgestemde activiteiten plaatsvinden, waar ze de gehele schooldag 
mee zoet zijn. We verklappen nog even niet wat er precies gaat gebeuren, maar we weten zeker dat de 
kinderen er plezier aan zullen beleven. Tijdens de activiteiten blijft uw kind steeds bij de eigen groep, 
waarmee we tegemoetkomen aan de Coronamaatregelen. 

Tijdens de Fundag wordt het tien-uurtje en de lunch voor uw kind op school verzorgd, zoals we dat anders bij 
het schoolreisje zouden doen. U hoeft uw kind dus niets mee te geven, tenzij u denkt dat hij/zij wat extra’s 
nodig heeft. Indien uw kind bepaalde voedselallergieën heeft, vragen wij u even contact op te nemen met de 
leerkracht. We duimen voor lekker weer tijdens deze Fundagen, want ze zullen voor een groot deel buiten 
plaatsvinden. Houdt u daar rekening mee bij de kledingkeuze voor die dag? De gewone breng- en haaltijden 
blijven van kracht. Op het parkeerplein zal een deel afgezet worden voor de activiteiten, dus kom graag 
zoveel mogelijk per fiets of lopend. 

Schooljaar 2021-2022 
Nu we het einde van het schooljaar naderen kunnen wij ons voorstellen dat u steeds nieuwsgieriger wordt 
naar volgend schooljaar. Hoe zal de start van het schooljaar verlopen? Hoe ziet het brengen en halen eruit? 
Gaan we weer terug naar de reguliere schooltijden? We weten het op dit moment nog niet. Hierover zullen 
wij u in de laatste vakantieweek meer duidelijkheid kunnen geven. We weten inmiddels hoe snel zaken 
kunnen veranderen. We blijven de richtlijnen vanuit het RIVM hierin volgen.  

Rectificatie op de fiets naar school 
In nieuwsbrief 16 stond een bericht over op de fiets naar school gaan en gebruik van de 
fietsenstalling. In dit bericht stond dat kinderen die voor de spoorlijn wonen lopend naar 
school komen. Dit rectificeren we: u bepaalt zelf op welke manier u met uw kinderen naar 
school toe komt.  

Het gebruik van de fietsenstalling blijft ongewijzigd. Groep 8 kan de fiets aan de voorkant van de school 
parkeren, alle anderen groepen parkeren de fiets in de fietsenstalling aan de achterkant van de school. 
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Oproep t.b.v. schoolbibliotheek  
Met ingang van volgend schooljaar zijn we op zoek naar aanvulling van vrijwilligers voor de schoolbibliotheek. 
Met name voor woensdag en vrijdagochtend tussen 8.30 – 9.30 uur kunnen we nog wat extra handen 
gebruiken. Bij voldoende aanmelding wordt u 1x per drie weken ingeroosterd om een uurtje de schoolbieb te 
bemensen. De taken bestaan uit het netjes houden van de schoolbibliotheek, het labelen van nieuwe boeken 
en uiteraard het helpen zoeken naar een leuk boek als kinderen een boek komen ruilen. 

Mocht u belangstelling hebben of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met juf Karjan via 
k.backerdirks@kpoa.nl 

Sponsorloop (herhaald bericht) 
Op vrijdag 23 april hebben alle kinderen van de Josephschool zich de longen uit hun lijf gerend voor Stichting 
DierenLot. De leerlingen van KBS St. Joseph uit Hooglanderveen hadden Stichting DierenLot uitgekozen als 
goed doel om voor te rennen. Mede door inzet van de leerlingenraad van de school is dit goede doel als 
favoriet naar voren gekomen. De sportieve inzet van alle 450 leerlingen van de school heeft tot een 
geweldige opbrengst geleid, te weten een bedrag van € 15.923,88!! Dit bedrag is op woensdag 26 mei 
bekend gemaakt aan Stichting DierenLot door middel van het overhandigen van een cheque. DierenLot kwam 
die dag met een dierenambulance naar school en alle kinderen mochten daar per groep even een kijkje 
nemen. Dat vonden ze reuze interessant. 
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Zomeractie van de Online Bibliotheek  
In plaats van de Vakantiebieb app (waarin een selectie e-books stond) kunnen kinderen 
dit jaar van 1 juli tot en met 31 augustus 2021 zonder bibliotheeklidmaatschap kiezen uit 
alle e-books en luisterboeken van de Online Bibliotheek. Met een speciaal account 
mogen zij 10 e-books en 10 luisterboeken lenen met een leentermijn van 3 weken per 
boek. Op 31 augustus stopt dit account automatisch. 
 
Dit is natuurlijk heel interessant voor kinderen die nog geen lid kunnen zijn van de 
bibliotheek.  

 

Vanuit het dorp 
Storm op het meer 
In de Kinderwoorddienst gaat het zaterdagavond om 19.00 uur over de storm op het meer. Als Jezus met zijn 
leerlingen in een boot op het meer vaart, gaat het plotseling hard waaien. De leerlingen worden natuurlijk 
bang, maar Jezus blijft rustig slapen! Hij is verbaasd dat zijn vrienden zo bang zijn. 'Ik ben toch bij jullie?', zegt 
Hij. Ben jij wel eens bang, en wat doe je dan? Vraag je Jezus wel eens om hulp? Daar gaan we het met elkaar 
over hebben. En als je zelf wel eens in een boot hebt gezeten, kom er dan wat over vertellen! Spannend! De 
Kinderwoorddienst begint zaterdag om 19.00 uur in de Parochiezaal naast de St. Josephkerk. Pastor Mauricio 
nodigt je uit om het lichtje uit de kerk mee te nemen. Voor alle grote mensen is er dan een eucharistieviering 
met de Cantorij in de kerk. Welkom! 


