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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  
 
 

Hulpouders gezocht voor schoolbibliotheek 

 

We zijn op zoek naar ouders voor de maandag om ons te helpen in de schoolbibliotheek!  

Van 8.30 t/m 9.30 uur bent u bezig met het assisteren van kinderen bij het uitzoeken 

van een boek, het terugzetten van boeken in de kast  en het repareren en 'stickeren' van 

boeken.  

 

Mocht u belangstelling hebben dan kunt u een mailtje sturen naar Manon: 

m.vandruten@kpoa.nl  

 

Binnenkort weer digitaal inschrijven voor rapportgesprekken. 

Vanaf vrijdagochtend 27 januari kunt u zich digitaal inschrijven voor de oudergesprekken 

(rapport) van de groepen 1 t/m 7 op maandag 13 en dinsdag 14 februari. U ontvangt 

voordien een bericht in DigiDuif om u daar attent op te maken.  

Leerlingen van groep 1 krijgen in dit stadium nog geen rapport maar ouders worden wel 

uitgenodigd voor een gesprek. De ouders van de leerlingen van de groepen 8 hebben al 

een uitnodiging ontvangen om zich digitaal in te schrijven voor de adviesgesprekken, die 

eerder plaatsvinden. 

Het digitaal inschrijven kan door in te loggen in uw DigiDuif account: 

 

https://digiduif.zendesk.com/hc/nl/articles/212771725-Inschrijven-voor-

oudergesprekken 

 

U kunt het inschrijven ook gemakkelijk doen in de DigiDuif app. Dit kan echter pas vanaf 

het moment dat u een DigiDuifbericht ontvangt dat de inschrijving opengezet is. Het 

inschrijven gaat via dit bericht. 

De gesprekken zijn niet facultatief. U wordt allemaal uitgenodigd. Gescheiden ouders 

schrijven zich -in overleg- gezamenlijk in op één timeslot. 

 
Collegiale consultatie / Leren van elkaar 

De komende weken gaan collega’s bij elkaar in de klas kijken. Dit onder de noemer 

collegiale consultatie. We geven allemaal min of meer dezelfde vakken (kan per bouw 

verschillend zijn), maar elke collega heeft zo zijn/haar kwaliteiten waarvan een ander 

weer kan leren. Dat kan gaan over de vormen van instructie, de verwerking, het 

samenwerken e.d. De dragende factor is het vak rekenen. We bevorderen hiermee een 

goede doorgaande lijn in het vak, voor kinderen belangrijk. En dragen ook bij aan het 

vergroten van elkaars vakmanschap. In plaats van een goeroe binnen te halen, maken 

we gebruik van elkaars kennis, die ruim voor handen is. Een win-win situatie.  

In rekentermen 1+1=3! 

Op dit soort momenten neemt een MT- of IB-lid de groep even waar. 

 

 

Heb jij sportieve voornemens? 

  

Zit je in groep 1 t/m 8 én wil je kennismaken met een sport zonder dat je daar 

direct lid van hoeft te worden? Neem dan een kijkje op de website van Kies je Sport. 

Je kan het hele jaar door (tegen een kleine vergoeding) lessen volgen in 

bijvoorbeeld: tafeltennis, waterpolo, synchroonzwemmen, dammen, scouting, 

volleybal, tennis, kanoën en kendo zwaardvechten. 

Heb je vragen, bel dan met SRO 033-4225156 of Sportpas@SRO.nl 
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Ja, ook een klein bevroren plasje water op het schoolplein nodigt natuurlijk uit om erop 

te glijden. Erg aantrekkelijk voor bijna elk kind.  

Vandaag hebben we de kinderen er echter weer eens op gewezen, dat het ijs op alle 

slootjes rondom de school enz. niet geschikt (meer) is om op te staan. Hoe aantrekkelijk 

ook. Voor ons allen goed om een oogje in het zeil te houden 

 

Uit de wijk 

 
Kinderwoorddienst 

Komende zondag is er weer kinderwoorddienst! Tijdens de viering met mediapriester 

Roderick Vonhögen en de Oecumenische Cantorij Oorsprong is er voor 

basisschoolleerlingen een eigen kinderwoorddienst waar je aan de slag gaat met het 

verhaal van Jezus. En, daarna mag je de pastor helpen bij het klaarmaken van de tafel 

voor de eucharistie. De viering begint om 11.00 uur in de St. Josephkerk in 

Hooglanderveen. Tot zondag! 

 

Met vriendelijke groet, namens mijn collega’s, 

Gert de Wit (directeur) 
 
 

  


