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Eindfeest – St. Joseph on the Beach 
 
Vrijdagmiddag 1 juli vieren wij van 12.00 – 16.00 uur met de gehele school het eindfeest van dit schooljaar. 
Het thema is zon, zee en strand: St. Joseph on he Beach! 
 
Tussen 12.00 – 14.00 uur doen de leerlingen met hun eigen leerkracht onderstaande activiteiten: 

• Groep 1-2: spelen op het ‘strand’ op het Disselplein  
• Groep 3-4-5: Vossenjacht onder begeleiding van hulpouders 
• Groep 6-7-8: Vossenjacht zelfstandig 

 
De Vossenjacht zal plaatsvinden in een gebied van de school tot aan de Boni en ook het parkje wordt erbij 
betrokken. Een aantal leerkrachten zal zich daar als ‘vos’ verstoppen. Er zijn twee shifts bij de vossenjacht, 
zodat er altijd genoeg leerkrachten op school zijn om supervisie te houden. Daarnaast verzorgt Sportivate een 
Superplein met spellen in het thema. 
 
Van 14.00 -16.00 uur  kan de zomer voorpret helemaal 
beginnen!! Zet je zonnebril op, trek je korte broek of 
zomerjurkje maar vast aan, want alle ouders en kinderen zijn 
dan welkom op het schoolplein bij Sint Joseph on the Beach. 
Kom gezellig spelletjes spelen, neem je camera mee voor een 
leuke zomer-foto-shoot en schud de heupen los bij het limbo 
dansen. Voor een klein hapje en drankje wordt gezorgd. 
 
Let op:  

• Iedereen neemt gewoon eigen 10-uurtje en lunch mee 
op deze dag 

• De leerlingen vallen tot 14.15 uur onder 
verantwoordelijkheid van school. Na 14.15 uur bent u als 
ouder zelf verantwoordelijk voor uw kind! 

• Op vrijdag 1 juli is het Disselplein voorzien van een laag 
zand voor een beachvolleybaltoernooi (’s avonds), dus 
parkeren is niet goed mogelijk. 
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De wijkagenten op bezoek 
Vorige week donderdag kwam de wijkagenten 
Vathorst/Hooglanderveen op bezoek. Zij hebben aan de 
bovenbouwgroepen voorlichting gegeven over wat de 
politie onder andere doet en wat de gevolgen kunnen 
zijn als je een strafbaar feit pleegt. Heeft uw kind hier 
thuis al over verteld? De onderbouwgroepen hebben 
een kijkje bij de politieauto mogen nemen. 

https://www.instagram.com/p/Ce3PSS1KOPP/?igshid=MDJmNzVkMjY=  

LunchPocket 
Afgelopen week kregen alle kleuters de LunchPocket mee naar 
huis.  

De LunchPocket is een boekje met gezonde lunchrecepten en 
(voorlees)verhaaltjes van Snoetje en Sproet, bedoeld voor kinderen 
van 2-6 jaar en hun ouders/verzorgers. Daarnaast is er ook 
aandacht voor water drinken en mondverzorging. De 
lunchrecepten zijn samengesteld met een diëtiste (Amersfoortse 
Diëtisten Associatie) volgens de richtlijnen van het 
Voedingscentrum. De mondverzorgingstips zijn samengesteld met 
een mondhygiëniste (Tandheelkundig Centrum Vathorst). Via een QR code zijn de kinderverhalen online te 
horen in de talen Engels, Turks, traditioneel Arabisch en Nederlands.  

De LunchPocket maakt dat ouders hun kinderen kunnen betrekken bij het maken van de lunch. Een gezonde 
lunchtrommel is niet alleen van belang om goed te kunnen groeien, maar een gezonde maaltijd zorgt ook nog 
eens voor een goed humeur en werkt stress verlagend, ook bij kinderen. Dankzij de gemeente Amersfoort 
wordt de LunchPocket aan alle groep 1 kinderen, groep 2 kinderen van de basisschool en 
peuterschoolkinderen binnen de regio Amersfoort verspreid. 

Lisette Davidsz, moeder van 2 leerlingen bij ons op school is initiator/bedenker van dit boekje. Zij zou op 
maandag 19 september om 8.30 u in een oudercafé graag het gesprek met ouders  
 willen aangaan over de LunchPocket, gezonde lunchproducten, water drinken en mondverzorging. Noteert u 
de datum alvast in uw agenda? 



 
 

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

3 

Nieuwsbrief 19  
24 juni 2022 

 

 

Vanuit de wijk 
Disselplein afgesloten 
Vanaf woensdag 29 juni 23.00 tot en met maandag 4 juli 12.00 is het Disselplein wederom afgesloten. Dit keer 
vanwege het Switch Beachvolleybaltoernooi. Houdt u hier rekening mee bij het naar school brengen van uw 
kinderen? Kom bij voorkeur lopend of op de fiets.  

Parochienieuws 
Kinderwoorddienst over gastvrijheid 
Het bijbelverhaal gaat zaterdag over Jezus die op weg gaat naar Jeruzalem. Jezus en zijn leerlingen zijn 
onderweg niet overal welkom. Jezus wordt dan niet boos, maar blijft geduldig. En de leerlingen gaan daarin 
uiteindelijke wel mee. Wat betekent gastvrijheid, zou jij een vreemdeling zomaar binnenlaten? En wat 
betekent Jezus volgen, eigenlijk? In de Kinderwoorddienst gaan we nadenken over die vragen en natuurlijk 
iets moois maken, om te laten weten dat iemand welkom is! Kom ook, zaterdag 25 juni om 19.00 uur in de St. 
Josephkerk. Pastor Mauricio zal het leuk vinden om je dan te zien! 

Kerk op Schoot voor peuters en kleuters 
Vanwege corona is er lange tijd geen peuter- en kleuterviering meer geweest. Maar voor de zomer kun je met 
de allerkleinsten weer een keertje meevieren. Op zondag 3 juli zijn alle peuters en kleuters welkom om met 
pastor Beer te bidden, naar een bijbelverhaal te luisteren en een kaarsje op te steken. Natuurlijk wordt er ook 
een knutsel gemaakt. De zomereditie van Kerk op Schoot begint om 11.00 uur in Parochiezaal St. Joseph naast 
de St. Josephkerk. 


