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Verkoop meubilair 
Vanaf vandaag vindt u in de kleuterklassen nieuw meubilair terug. We gaan 
namelijk werken met kringbanken. Dat scheelt een hoop gesleep met stoeltjes 
de hele dag en de kinderen kunnen de banken ook gebruiken om op, onder en 
naast te spelen.  

Dat betekent dat we een hoop stoeltjes en tafeltjes overhouden. Lijkt het u 
leuk om thuis zo’n leuk setje neer te zetten zodat uw mooie tafel niet meer 
onder de stift, verf en klei zit? Dan kunt u een berichtje sturen via Parro aan 
Amrah. Een tafel met stoel kost 10 euro (dit komt weer ten goede aan de 
kinderen) en zijn met name geschikt voor kinderen van 4/5/6/7 jaar. Wie het 
eerst komt… 

 

Ook verkopen wij een leuk boekenkastje en een picknicktafel. Wie heeft er interesse? 

 

NME hulpouders 
Proefjes met water, braakballen pluizen en paddenstoelen kweken. Een 
kleine greep uit de leskisten en materiaalpakketten waar wij dit schooljaar 
weer gebruik van mogen maken en zo onze NME lessen deels vormgeven.  

Deze leskisten en materiaalpakketten zijn van het CNME en moeten 
opgehaald en weggebracht worden. Het zal neerkomen op 2 keer ophalen en 
wegbrengen op basis van 4 hulpouders. Aanmelden kan via een Parro bericht. 



 
 

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

2 

Nieuwsbrief 2 
18 september 2020 

  

 

Aanmelden nieuwe leerlingen (herhaald bericht) 
Om ons de gelegenheid te geven de school goed te organiseren is het van belang dat wij tijdig weten welke 
kinderen de school zullen gaan bezoeken. Daarom vraag ik u om uw kind voor het tweede levensjaar aan te 
melden. U kunt hiervoor contact opnemen met onze office-manager Aneta Hartlooper-Miszczynska 
(a.hartlooper@kpoa.nl). Bij een aanmelding hoort een aanmeldformulier. Heeft u wel eens genoemd dat er 
een broertje of zusje naar school komt, dan is dat nog niet voldoende. Neemt u dan alsnog even contact op 
om uw zoon/dochter aan te melden.     

Als u in uw omgeving gezinnen weet die een school zoeken, wilt u dit dan met hen delen? Hartelijk dank. 

Vraag van de projectgroep 
Beste ouders/verzorgers, 

Heeft u misschien nog een kapot of oud elektrisch instrument. Die wij voor een prikkie kunnen kopen of 
heel misschien gratis kunnen meenemen? We zouden hem kunnen ophalen 

LET OP! U krijgt het niet meer terug wij hebben namelijk een project over muziek en wij willen graag weten 
wat er in een elektrisch instrument zit en halen daarom het instrument uit elkaar. 

Groetjes Kamiel 8B en Thomas 8A 
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De Kinderpostzegelactie 
Vanaf woensdag 23 september a.s. gaan ruim 140.000 basisschoolkinderen 
in Nederland op pad voor de Kinderpostzegelactie. De leerlingen uit onze 
hoogste groepen doen dit jaar ook (weer) mee. Ze zetten zich in voor 
kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken: voor kinderen door 
kinderen!  

Voor wie gaan de leerlingen op pad? 
Tijdens de Kinderpostzegelactie 2020 zetten basisschoolkinderen zich in om ruim 90.000 kinderen 
in Nederland te helpen aan een veilig thuis. Dat zijn gemiddeld twee kinderen per klas die thuis te 
maken hebben met geweld, armoede of verslaving. Onvoorstelbaar toch? Al sinds 1924 zet 
Stichting Kinderpostzegels zich in voor kwetsbare kinderen. Toen bood Kinderpostzegels wees 
geworden kinderen als gevolg van de Spaanse Griep een helpende hand. 

Inmiddels zetten ze zich al vele jaren in voor kinderen in een benarde thuissituatie. Kwetsbare 
kinderen hebben het in de huidige tijd, waarin ze noodgedwongen veel meer thuis zijn, vaak nóg 
moeilijker. Daarom vragen zij juist in deze tijd extra aandacht voor deze groep. We zijn blij dat 
onze leerlingen een belangrijke bijdrage kunnen leveren om deze kinderen zicht op een betere 
toekomst te geven!  

De verkoopbox 
Vanwege de geldende coronamaatregelen is de actie iets anders dan anders. De kinderen kunnen 
op gepaste afstand langs de deuren door gebruik te maken van de zogenaamde verkoopbox. De 
QR-code die hierop bestickerd wordt is dezelfde die je op de poster ziet op school. Zie je de poster 
hangen? Scan de code met je mobiel en doe een bestelling. De verkoop wordt opgeteld bij de 
verkopen van de groep en zo maakt de groep kans op een schoolreis naar Duinrell! 

Digitale Kinderpostzegelactie 
De kinderen kunnen dit jaar voor het eerst ook digitaal ‘langs de deuren gaan’. De kinderen spelen 
zelf de hoofdrol in de digitale actie, geregisseerd door Dylan Haegens, een bekende YouTuber 
onder de doelgroep. In plaats van aanbellen in de buurt, kunnen de kinderen ook digitaal langs de 
deuren gaan met een zelfgemaakte, persoonlijke videoboodschap. Zo kunnen de kinderen zich ook 
vanuit huis inzetten voor andere, kwetsbare kinderen. 

Kinderpostzegels met nijntje en andere leuke producten 
Uiteraard worden er weer Kinderpostzegels verkocht. Dit jaar staan de zegels in het teken van 
nijntje: nijntje is jarig. Het lieve konijntje, in 1955 getekend door Dick Bruna, is 65 jaar geworden. 
De zegels worden dit jaar zonder kaarten aangeboden. De rest van het gave assortiment bestaat 
uit anemonenbollen, feestdagenkaarten en een pleisterblikje van Dummie de Mummie. Daarnaast 
kan er dit jaar ook weer gekozen worden voor een eenmalige donatie voor een veilig thuis.  

We wensen onze leerlingen heel veel plezier en succes!  


