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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  

 

 

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? Dank u wel! 

 

Beste ouders/verzorgers 

 

 

Ik wens u, namens mijn collega’s een gezond en voorspoedig 2016! 
 

Personele zaken 

De groep van Natasja Boeschoten, die momenteel ziek is wordt op maandag, dinsdag en 
vrijdag vervangen door Melanie Plag. En op woensdag en donderdag door Marianne 
Goessens. 

Leslie Claassens blijft voorlopig in 1/2B op de donderdag en vrijdag. Tessa van der Knaap 
re-integreert op de maandag en woensdag in groep 1/2B, de Hommels. 

Afrika/Malawi project 

De maand maart zal in het teken staan van de Vastenactieproject; het agrarisch 
vrouwenproject van Stichting ProMundo in Malawi (facebook.com/stichtingpromundo). 
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! 

 

5 gelijke schooldagen 

Zoals u wellicht weet zal de school, m.i.v. augustus 2017 starten met een nieuw 
schooltijdenregime. Hierover is tijdens het vorige schooljaar met u van gedachten 
gewisseld en heeft een enquête hieromtrent uitgewezen dat u daar in grote getalen 
achter staat. In de medezeggenschapsraad is besloten dit in te voeren per schooljaar 
2017/2018. 
Wij merkten dat hier enige onduidelijkheid in was, vandaar deze mededeling. Momenteel 
is een werkgroep doende dit te concretiseren. Zodra daar mededelingen over te doen 
zijn, laten wij u dat natuurlijk weten. 
 
 

Fietsen verlicht? 

In deze nog donkere dagen, valt ons op dat lang niet alle fietsen 
waarmee de kinderen naar school komen, goed verlicht zijn. Nu kan 
het zijn dat de kinderen hun verlichting gewoon niet aanzetten, maar 
wellicht goed als u de fiets van uw kind hierop nakijkt. Dank! 
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Gert de Wit afwezig 

Ik ben komende maandag/dinsdag/woensdag niet aanwezig op school. Voor vragen kunt 
u terecht bij Manon van Druten of Rachel Naron. 

Luizenpluizen 

Deze en volgende week worden de luizencontroles weer uitgevoerd door onze zeer 
hulpvaardige luizenpluiswerkgroep. Waarvoor dank! 

Wilt u ook thuis controleren op luizen indien uw kind in een groep zit waar het vaker voor 
komt? Samen sterk in deze. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

Jumbo actie geslaagd! 

 

De foto zegt genoeg, denken we. Wij willen iedereen bedanken die meegewerkt heeft om 
dit heel mooie bedrag bij elkaar te sparen. Het zal goed besteed worden!  

Schoolreis groepen 1 t/m 4 (herhaald bericht) 
De schoolreis zal dit jaar voor de groepen 1 t/m 4 worden georganiseerd. 

De datum is 17 mei, de dag na pinksteren! De bestemming is .... dat houden we nog 
even geheim. Natuurlijk geschikt voor alle kinderen van deze klassen. Het wordt vast 
gezellig.  
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Op tijd op school en op tijd beginnen...even de puntjes op de i. 

Wilt u er mede voor zorgen dat de leerkrachten van de groepen ½, op tijd kunnen 
starten met hun lessen en uw kind om 8.30 uur binnen in de klas is en evt. in de kring 
zit, zodat de leerkracht kan beginnen. Voor uw kind is dat het allerfijnst. Met dank. 

Kinderen van groepen 3 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen, de kinderen uit de 
kleutergroepen mogen binnen worden gebracht naar de klas. Houd het afscheid 
aandachtig en kort, dat werkt het best voor het kind weten wij uit ervaring. Groep 2 
kinderen graag bij de kapstok afscheid nemen, groep 1 kinderen mogen in de klas 
afscheid nemen. Hoe minder ouders meelopen de klas in, hoe overzichtelijker het is voor 
de kinderen. Mocht u vragen hebben hierover, kunt u zich richten tot de leerkracht van 
uw kind. 

Graag de buggy’s buiten de klas plaatsen niet in het looppad i.v.m. met opstoppingen. 
Hartelijk dank voor uw medewerking.  

Deelname smashballtoernooi groepen 5 t/m 8. 

Binnenkort staat er weer een leuk toernooi op de planning: het SmashBall 
scholentoernooi! 
Het toernooi vindt plaats op woensdagmiddag 27 januari, georganiseerd door Switch 
Hooglanderveen. 
Wat is Smashball?  
Smashball is een volleybalspel waarbij je kunt scoren door de bal hard op de grond te 
slaan. De bedoeling is om zo hard te slaan dat het andere team de bal niet meer kan 
vangen. 

Wie kunnen ermee doen?  

Je kunt meedoen in de volgende poules: meisjes groep 5/6 en 7/8 en jongens groep 5/6 
en 7/8 (dit onder voorbehoud van het aantal inschrijvingen). Mix-teams zullen worden 
verdeeld over de andere poules, wanneer onvoldoende teams beschikbaar zijn om een 
aparte poule-indeling te kunnen maken.  

Lijkt het uw kind leuk om mee te doen? Geef dit dan voor vrijdag 15 januari door aan de 
leerkracht van uw kind. 

Sportieve groet, 

Namens de sportcommissie, 

Juf Ingrid en Astrid 
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Buiten spelen groepen ½ (herhaald bericht) 

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 mee gaat. Dan zijn we 
weersbestendig als het ware. Ook hierin danken we u voor uw medewerking. 

Uit de wijk 

Kinderwoorddienst  
Een eerste week school is weer begonnen. De kerstboom, die is misschien alweer uit 
huis. En dus is een nieuw jaar weer begonnen. We hopen dat het een mooi 2016 gaat 
worden! Na de kerstdagen hebben we in de kerk niet stilgezeten. Er is al Driekoningen 
gevierd en zondag horen we het verhaal van de doop van Jezus in de rivier de Jordaan. 
In de kinderwoorddienst gaan we het hebben over dopen: wat is dat ook alweer en weet 
je er zelf nog iets van? Wij zijn benieuwd! Kom je ook gezellig meedoen? De viering is 
zondag 10 januari om 11.00 uur in de St. Josephkerk in Hooglanderveen.  

 

Namens de collega’s van de St. Josephschool, 

Met vriendelijke groet, Gert de Wit (directeur) 

 


