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De laatste weken op de St. Josephschool
De laatste weken van het schooljaar zijn aangebroken voor mij. Ik heb inmiddels een paar keer contact gehad
met de nieuwe schoolleider, Mariëlle Jansen. Ze heeft erg veel zin om te beginnen na de vakantie! Ik kijk met
veel plezier terug op het afgelopen jaar. Vanwege alle corona gerelateerde maatregelen werd het contact met
ouders helaas teruggebracht naar een gesprekje bij het hek of een telefoontje. Ik hoop dat de school volgend
schooljaar weer meer toegankelijk is voor ouders! Ik wil u bedanken voor de fijne samenwerking. Ik wens u
goede jaren toe met Mariëlle Jansen.
Met vriendelijke groet,
Roelien van Zuthem

Reminder Fundagen
o
o
o

Woensdag 7 juli: groep 1-2A t/m groep 1-2 D
Donderdag 8 juli: groepen 3 t/m 5
Vrijdag 9 juli: groepen 6 en 7

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.

Gezocht: vakdocent Engels
Volgend schooljaar kunnen we verder met de vakdocenten Engels in de groepen 5 t/m 8. Christiaan Elsenaar
gaat door in de groepen 7 en 8 en zijn collega Alieke Degen, is nieuw, en zal de groepen 5 en 6 onder haar
hoede nemen. We nemen afscheid van Kumar Qualm en Marius Drost. We kunnen terugblikken op een
waardevolle samenwerking en bedanken hen voor hun enthousiasme en inzet!
Aangezien we nog geen vakdocent Engels voor de groepen 4 (per september) en groepen 3 (per
januari)hebben, doen we hier de oproep: wij zijn op zoek naar een docent Engels voor onze leerlingen in
groep 3 en 4!!
Mocht u een gediplomeerd docent Engels zijn en dit nieuwe avontuur willen aangaan of kent u iemand uit uw
omgeving/netwerk, dan houden we ons aanbevolen!

Schoolfoto’s
Wij hebben al vele vragen ontvangen wanneer de schoolfoto’s van de kinderen komen. We snappen dat jullie
erg nieuwsgierig zijn naar de mooie plaatjes van jullie kinderen! Wij verwachten komende week de
inlogkaarten, deze zullen dan met de kinderen mee naar huis komen.
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Modderdag
De eerste Modderdag op de st Josephschool was een feestje!
Er waren vier leerlingen van groep 6 die ons kwamen ondersteunen. Zo stond er bij elk onderdeel hulp waar
nodig. Het was voor de kleuters van alle groepen één groot feest. De fantasie ging los in het schuim. Bij de ene
groep werd de schuimtafel een suikerspinnenfabriek en bij de ander weer een schuimwinkel. Het was
interessant om te zien dat het blote voetenbad ook echt voor uitdaging zorgde. Er werd steeds meer en vaker
ontdekt. Waar de één het spannend vond om vies te worden vond de ander het juist heerlijk. Het voorbeeld
van de één stimuleerde de ander. En sommige kinderen daagde zichzelf uit: ‘Wij gaan echt duizend keer, hoor
juf’. De modderbaan werd steeds verder uitgebreid. Het begon aan een tafel waar modder werd gemaakt met
een bank naar beneden om naar beneden te racen, dit verspreide zich naar elke geul met water.
Wat sensopathisch spel (spelen met materialen zonder vaste vorm) doet met een klas is geweldig om te zien. Ze
worden heel relaxed, kunnen hun emoties reguleren en krijgen ruimte in hun brein om creatief te denken.
Heerlijk, spelend en ontdekkend leren!
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Startfeest(je)
Met de zomervakantie in zicht denken we alweer na over het nieuwe schooljaar. We willen het nieuwe jaar
iets anders dan gebruikelijk openen. Op donderdag 26 augustus houden we open huis voor alle leerlingen en
hun ouders. Ja, dat leest u goed, dat is nog net in de zomervakantie!
Tussen 16.00 – 18.00 uur is iedereen van harte welkom op het schoolplein om elkaar weer te ontmoeten.
Ouders kunnen even bijpraten en kinderen kunnen hun vriendjes weer zien. Samen met de OAC
(OuderActiviteitenCommissie) willen we wat leuke activiteiten aanbieden op en rond het schoolplein. Tijdens
dit startfeest zullen we ook onze nieuwe directeur, Mariëlle Jansen welkom heten!
Vanwege de maatregelen die in elk geval dit schooljaar nog gelden, zal de gebruikelijke wisselochtend niet
plaatsvinden. Tijdens het startfeest zal er om die reden voor de leerlingen gelegenheid zijn om een kijkje te
nemen in hun nieuwe klaslokaal en alvast even een babbeltje te maken met hun nieuwe leerkracht(en). De
planning hiervan volgt. Ouders van de groepen 1 t/m 4 mogen gerust even met hun kind mee naar
binnenlopen. Het betreft hier een vrije inloop die uitdrukkelijk bedoeld is om even te snuffelen aan de
nieuwe klas. Er zal in de klas dus geen specifieke activiteit aangeboden worden. Om grote drukte in de
klaslokalen te vermijden wordt er gewerkt met drie shifts.

5 jaar ZomerPretPas
De 5e editie van de ZomerPretPas komt eraan! Een papieren boekje vol leuke,
spannende, sportieve en groene vakantie avonturen, binnen en vlak buiten de
Amersfoortse stadsmuren. Kinderen kunnen samen met hun ouders/ verzorgers
meedoen. Vaar samen mee met de ZomerPretPasboten en ontdek heel veel
zomeractiviteiten.
Op vertoon van de ZomerPretPas zijn de zomeractiviteiten gratis of met korting
te bezoeken. Het thema is dit jaar: Diep in de Zee. De zee heeft ook last van de
klimaatproblemen zoals smelten ijsschotsen, zwetende ijsberen, huilende
walvissen en drijvende plastic troep. In de ZomerPretPas besteden we daar
aandacht aan.
In de week van 5 juli krijgen alle kinderen van 4 t/m 12 jaar een gratis ZomerPretPas via school. De juf of
meester deelt de ZomerPretPas uit in de klas. Voor sommige zomeractiviteiten moet je vooraf aanmelden.
Dit kan pas vanaf dinsdag 13 juli via onze website.
Wil je meer informatie over de ZomerPretPas, kijk dan op onze website: www.zomerpretpas.nl
Veel ZomerPret!
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