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Yvonne Geelhoed
Inmiddels heeft u van ons lid van het College van Bestuur, Winfried Roelofs, vernomen, dat Yvonne
Geelhoed langdurig ziek is. Voor Yvonne en het team van de St. Josephschool een vervelende situatie.
We zijn dan ook blij met de steun en daadkracht van ons bestuur en de collega-scholen, bij het zoeken van
een structurele oplossing. Willemijn Rozenberg is een bekende collega binnen onze stichting en we zijn blij
om haar, vanaf maandag 10 februari, te verwelkomen op onze school. Het team heeft inmiddels kennis
gemaakt met Willemijn en er heeft een overdracht plaatsgevonden. Zij zal als schoolleider naast de
schoolprocessen, begeleiding en sturing geven aan de onderbouw.
Ik heb alle vertrouwen in de komende samenwerking. Willemijn en ik zullen de processen die we begin dit
schooljaar zijn op gestart, voortzetten. Samen met het team zetten we ons visietraject voort. We kijken, in
deze roerige tijden, wat de school nodig heeft en welke stip we op de horizon zetten om ons onderwijs
vorm te geven. Wanneer de rust is wedergekeerd, zullen we u meenemen in dit proces.
We wensen Yvonne heel veel beterschap en rust toe!
Manon van Druten

Willemijn Rozenberg
Beste ouders, verzorgers,
Per maandag 10 februari ben ik door ons bestuur aangesteld als vervangend
schoolleider nu Yvonne door medische redenen voorlopig is uitgeschakeld.
Samen met teamleider Manon en met de rest van het team zal ik de
ingezette ontwikkelingen verder voortzetten en uitbouwen en verder werken aan stabiliteit en continuïteit.
Woensdag was mijn eerste ontmoeting met De Sint Josephschool. Ik heb een fijne rondleiding gehad door
een afvaardiging van het team en een goede indruk gekregen van de school.
Eerst iets over mijzelf. Ik ben 36 jaar en ben al ruim 10 jaar getrouwd met Thijmen (37). Wij hebben 2 hele
leuke kinderen, Job (7 jaar) en Guusje (4 jaar). Ik werk al ruim 15 jaar binnen KPOA. Ik ben begonnen op De
Caeciliaschool (Randenbroek) als leerkracht waar ik later ook teamleider werd. De afgelopen jaren heb ik de
opleiding middenmanagement en de schoolleidersopleiding (vakbekwaam) gedaan. In augustus 2018 ben ik
op De Kinderhof (Rustenburg) gestart als teamleider waarbij ik vorig schooljaar samen met een part time
interim-directeur leiding heb gegeven aan de school. Hierbij heb ik het schoolplan traject geleid. De
afgelopen jaren heb ik veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van de implementatie van spelenden ontdekkend leren binnen de kleutergroepen.
Ik ben op school op maandag, dinsdag, woensdag (hele dagen) en vrijdag (08.45 – 13.30 uur). Op
dinsdagochtend zal ik veelal op het bestuurskantoor van KPOA zijn voor de samenwerking met de andere
schoolleiders. De komende week zal ik zoveel mogelijk door de school lopen, in de klassen zijn, aansluiten
bij overlegmomenten en verder kennis maken met het team, de leerlingen en met u als ouder.
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In grote lijnen zal ik de taken van Yvonne overnemen en ook direct betrokken zijn bij de onderbouw nu
Amrah met zwangerschapsverlof is. Manon en ik zullen dit nog verder afstemmen. In mijn werk probeer ik
altijd de focus te houden op het primaire proces. Ik vind openheid heel erg belangrijk. “Samen elke dag een
beetje beter”, is mijn motto. ’s Ochtends zal ik zoveel mogelijk bij de deur staan. Loopt u ook gerust bij mij
binnen.
Ik hoop u volgende week te ontmoeten!
Groet Willemijn Rozenberg

Rapporten en rapportgesprekken
Woensdag 12 februari krijgt iedereen van groep 3 t/m 8 zijn of haar rapport mee naar huis.
De gesprekken worden in de week van 17 februari in gepland. U wordt hiervoor uitgenodigd door de
leerkracht via Parro. Het betreft een verplichte ronde gesprekken waarbij alle ouders een uitnodiging zullen
ontvangen.

Zwanenmeer
Afgelopen maandag hebben de groepen 7 en 8 een bezoek gebracht aan de voorstelling Het Zwanenmeer.
Het was een geslaagd uitje!
Waar gaat het over?
Het gaat over twee zussen, zeven kleine zusjes en een koning die een vrouw zoekt. De koning organiseerde
een bal voor vrouwen zodat hij zijn ware liefde kon vinden. De twee zussen wouden graag komen en ze
gingen lootjes trekken met de zeven zusjes. Elise won omdat ze het lange lootje trok. Toen mocht zij naar
het bal van de koning. Haar zus pikte het niet dus zij ging ook naar het bal met een hoge veren hoed
waardoor Elise het niet kon zien en ze liet de zeven kleine zusjes in zwanen veranderen. Op het bal wou de
koning eerst met de bijzonderste vrouw trouwen dat was de zus van Elise. Maar toen Elise zij dat ze
gewoon bijzonder was toen moest de koning lachen. En zij later gewoon bijzonder dat is heel bijzonder en
hij wou met haar trouwen in plaats van haar zus. Maar toen sloeg de klok 12 uur ze had beloofd om om 12
uur thuis te zijn aan haar zus. Toen ze thuiskwam zij haar zus dat “zogenaamd” er een heks kwam
binnenvliegen en die heeft de zusjes in zwanen veranderd. Er kwam weer een heks (haar zus) en die zij dat
als ze haar zusjes terug wou dan moest ze haar stem inleveren en dan kreeg ze die weer terug als ze als ze
zeven truitjes van brandnetels had gebreid. Toen kwam ze de koning tegen terwijl ze aan ’t breien was en
ze geen stem had.
Haar zus kwam en zij dat ze een heks was omdat ze alle kenmerken van een heks had ze had geen stem, ze
breiden shirts van brandnetels en zat midden in de nacht op een kerkhof. De koning gelooft het helemaal
en wou haar verbranden op een brandstapel. Het kwam allemaal weer goed.
Wat vonden we ervan?
We vonden het leuk maar er waren soms hele hoge en saaie stukjes. Het was wel heel mooi en er was hele
mooie live muziek vooral de harp en de viool. Er waren soms wel hele verrassende stukjes en dat was juist
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het leuke aan het optreden.
Maartje van den Hoek & Kamiel Splinter

Ouderbijdrage
We zijn ontzettend blij met het programma Schoolkassa. Heel goed om te zien dat er al heel veel ouders
direct betaald hebben via de link. En wat een verbetering voor de penningmeester.
Als er toch nog vragen en/of opmerkingen zijn dan mag u dit mailen naar oac.joseph@kpoa.nl
Dan kunnen we intern kijken wat we nog verder kunnen verbeteren.

Gevonden
Twee weken geleden is er op het achterplein €5,- gevonden door een leerling uit groep 6b. Dit briefje van 5
lag in de modder. Mocht u, of het kind het briefje verloren zijn, dan kunt u dat ophalen bij Manon.
Wanneer het briefje van 5 niet opgehaald voor vrijdag 14 februari, zal het naar de vinder gaan.

Vrijwilligers gezocht voor de Koningsspelen!!
Net als vorig jaar doen we ook dit jaar weer mee met de Koningsspelen. Dit jaar vindt dat plaats op vrijdag
17 april. De groepen 1-2 zullen dit feest weer in en rondom de school vieren. De groepen
3 t/m 8 gaan samen met OBS Atlantis op de voetbalvelden van Hooglanderveen een sportieve ochtend
beleven. De organisatie van deze dag draait al op volle toeren. We kunnen u al laten weten dat we, in
overleg met de directie, de eindtijd voor alle groepen hebben vervroegd. De kleuters hebben als eindtijd
12.00 uur. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 kunnen tussen 12.30 en 13.00 uur opgehaald worden bij de
sportvelden van v.v. Hooglanderveen. De kinderen lunchen deze dag dus niet op school.
Om deze dag voor alle kinderen tot een feest te maken zijn we op zoek naar enthousiaste ouders die een
groepje van +/- 8 kinderen willen begeleiden. In totaal hebben we wel zo’n 75 enthousiaste ouders nodig.
Voor de kleutergroepen gaat het om +/- 1,5 uur tussen 9.00 en 12.00
uur. Voor de groepen 3 t/m 8 gaat het om de hele ochtend. U kunt zich
bij voorkeur vóór 14 februari in de Parro-App aanmelden via de
agenda.
Let op: heeft u kinderen in verschillende groepen, maak dan een keuze
voor één van de groepen waar u zich wilt aanmelden.
Heeft u vragen over de Koningsspelen, dan kunt u contact opnemen
met de evenementenmanager, juf Karjan, via k.backerdirks@kpoa.nl.
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Alááf!!
Nog even en dan is het weer zover, dan vieren we Carnaval op de
St. Josephschool. Het feest bestaat uit Drie Dwaze Dagen, te
beginnen met gekke harendag op woensdag 19 februari. Doe je haar in ontelbaar veel staartjes, flink in de
gel of geef het een maffe kleur. Hoe gekker hoe leuker. Op donderdag 20 februari doen we
binnenstebuitendag. Je mag naar school met je broek binnenstebuiten of je trui achterstevoren. Allemaal
prima. Op vrijdag 21 februari mag iedereen gezellig verkleed naar school komen voor het carnavalsfeest.
Prins Carnaval zal die dag ook even langs komen op school en er zullen ook een jeugdprins en jeugdprinses
op school gekozen worden.
Alle kinderen gaan op die vrijdag eerst gewoon naar binnen om hun tas weg te leggen, maar zullen al gauw
weer met de hele klas naar buiten komen voor een polonaise op het plein. Ouders mogen gerust achter het
hek blijven kijken. De rest van de dag wordt gevuld met diverse creatieve activiteiten en een Talentenshow
voor de kinderen.
Voorafgaand aan deze feestelijkheden zijn alle leerlingen van harte uitgenodigd om een originele
feestnaam voor de school te bedenken. De leukste naam wordt op vrijdag 21 februari onthuld. U mag als
ouder gerust meehelpen om een leuke naam te bedenken. Op school kan de naam in een ideeënbus
gedaan worden.
Het 10-uurtje zal deze dag door de OAC geregeld worden. Bij allergieën vragen we u om voor de zekerheid
zelf voor een tussendoortje te zorgen.
Belangrijke info voor de groepen 1-2: Op vrijdag 21 februari wordt er in de kleutergroepen alleen in de
ochtend een carnavalsprogramma aangeboden. Gezien het intensieve karakter van de ochtend morgen de
kleuters om 12.00 uur opgehaald worden. Wilt u hier gebruik van maken, wilt u dit dan uiterlijk de
donderdag ervoor bij de leerkracht van uw kind aangeven? Voor de kleuters die gewoon tot 14.15 uur
blijven is er uiteraard een programma in de eigen klas.

Vanuit de wijk
Voor in de agenda:
Zondag 9 februari is er om 11.00 uur in Parochiezaal St. Joseph weer 'Kerk op Schoot' voor peuters
en kleuters. Met pastor Beer zijn er liedjes, is er een verhaal en wordt er geknutseld (neem een leeg
jampotje mee!). Thema is 'zet je talent in het licht'. Kerk op Schoot duurt tot 11.45 uur. Daarna kun
je dan meteen 'Gluren bij de Buren': om 12.00 uur is het eerste optreden van 'Let's Play Djembee'.
Welkom!
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