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Willemijn Rozenberg 
Beste ouders, verzorgers,  
 
De eerste nieuwsbrief weer na de voorjaarsvakantie. We kijken nog terug op een hele geslaagde en 
feestelijke Carnaval op school. Wat zagen alle leerlingen er mooi verkleed uit! Iedereen die geholpen heeft 
om deze dag tot een feest te maken, heel erg bedankt.  
 
Maandag 2 maart hebben alle leerlingen nog kunnen genieten van een extra vakantiedag. Voor het team 
stond er een studiedag gepland waarin gewerkt is aan verdere teambuilding en professionalisering. We 
zullen u hier verderop in deze nieuwsbrief meer over vertellen. Op dinsdag 3 maart mochten we alle 
leerlingen weer verwelkomen. We zagen veel leerlingen die weer vol enthousiasme op school kwamen. We 
gaan er weer een fijne tijd van maken.  
 
De instroomgroep is deze week ook gestart. Vanaf maandag 2 maart draait deze groep onder leiding van juf 
Maaike en juf Rika 5 dagen in de week. We wensen al onze nieuwe leerlingen een hele fijne tijd bij ons op 
school.  
 
Op woensdag 4 maart stond er voor de bovenbouwgroepen een voorstelling van Mad Science op het 
programma waarin wetenschap en techniek centraal stond. De kinderen waren onder de indruk van alle 
proefjes en experimenten. 
 
Vandaag was de Open dag voor alle basisscholen in Amersfoort. We hebben samen met 4 leerlingen uit 
groep 8 nieuwe ouders rondgeleid. Het was leuk om op deze manier onze school te laten zien.  
 
Ook namens Manon,  
 
Groet Willemijn Rozenberg 
Vervangend schoolleider  
 

Coronavirus  
Zoals we u al eerder hebben gemeld volgen we de ontwikkelingen rondom het Coronavirus op de voet. 
Binnen de school hebben we extra aandacht voor het wassen van de handen. We maakten al gebruik van 
papieren handdoekjes. Het geven van handen aan het begin van de dag slaan we voorlopig even over.  
 
Bij deze nieuwsbrief sturen wij u ook een algemene brief over het Coronavirus die wij ontvangen hebben 
van de GGD.  
 
Heeft u vragen? Stelt u ze dan gerust aan de directie.  
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Terugblik koffieochtend woensdag 19 februari 2020 
Op woensdag 19 februari stond er een koffieochtend gepland voor ouders. Er was een aardige opkomst van 
ongeveer 40 ouders. Manon en Willemijn hebben iets verteld over de ontwikkelingen binnen de school en 
Willemijn heeft iets meer over zichzelf kunnen vertellen. Een aantal ouders heeft van de mogelijkheid 
gebruik gemaakt om vragen te stellen over de school. We merkten een enorme betrokkenheid en zien er 
naar uit om verder aan de school te gaan bouwen.  
 

Terugblik Carnaval 
Terugblik Carnaval 
Wat was het een gezellig feestje zo vlak voor de voorjaarsvakantie. 
Op vrijdag 21 februari werd er flink gehost op het plein en was het 
een lange sliert van héél véél verklede kinderen, juffen en meesters 
in de polonaise. Gelukkig waren de weergoden ons goed gezind en 
konden we zelfs met z’n allen ‘oepsen’ op het plein. Juf Willemijn 
kreeg als vervangend directeur gelijk de vuurdoop door dit 
carnavalsfeest te mogen openen en de sleutel van de St. 
Josephschool over te dragen aan de jeugdprins en jeugdprinses van 
de Rollebollelolschool. Prinses Fréderique en prins Xander waren 
voor één dagje de baas op school. En dat hebben we geweten. 
Iedereen moest voor hen buigen! Na dit gezellige feestje op het plein hebben de kinderen zich daarna op 
creatief gebied kunnen uitleven tijdens diverse ‘workshops’ en de Talentenshow waarbij ze zelfs een prijs 
konden winnen. Dank aan de ouders die hebben geholpen om deze dag tot een succes te maken. 
 

Terugblik studiedag   
Op maandag 2 maart stond er een studiedag gepland voor het gehele team. Aan het begin van de ochtend 

hebben we gehoord hoe het schoolplantraject verloopt en in welke fase De Sint Josephschool zich bevindt.  

Vaststellen visie 

Vervolgens hebben we de vernieuwde visie met elkaar vastgesteld. Deze visie is aangevuld met concrete 

doelstellingen voor de komende 4 jaar waarin duidelijk wordt hoe we vorm geven aan de visie.  

Hoe geven we ons onderwijs vorm op basis van deze visie?  

Vervolgens hebben we als team door middel van verschillende werkvormen op papier gezet hoe we op dit 

moment invulling geven aan de verschillende vakgebieden en waar ambities liggen (aansluitend op de 

visie). De collega’s van de onderbouw hebben met elkaar specifiek gekeken naar onderwijs aan het jonge 

kind (kleuters) en welke rol spelend- en ontdekkend leren daarin heeft. 

 

 

mailto:kbs.st.joseph@kpoa.nl


 
 

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

3 

Nieuwsbrief 21 
6 maart 2020 

 

Aan het einde van de dag hebben we met elkaar gegeten 

en met elkaar gebowld om het zo ook gezellig met elkaar 

te hebben.  

Het was een hele productieve en geslaagde dag.  

Jaarplan 2019-2020 
Tijdens de koffieochtend van woensdag 19 februari gaven ouders aan benieuwd te zijn waar gedurende dit 

schooljaar binnen de school aan wordt gewerkt. Daarom geven we hierbij een korte weergave van het 

jaarplan 2019 – 2020. We zijn benieuwd of u er een aantal zaken van herkent uit de praktijk.  

Missie / visie 

In  het afgelopen half jaar hebben we volop ingezet om een eenheid te vormen binnen ons team. Vanuit 
deze kennismaking hebben we in gezamenlijkheid gekeken wat voor een school we willen zijn voor jullie 
kinderen. Ondanks de uitval van Yvonne hebben we dit proces goed kunnen voortzetten en maken we 
stappen in het concreet maken van deze visie.  
 
Meer begaafde leerlingen  
Naast dit traject zijn we trots op het vernieuwen van ons beleid rondom onze cognitief getalenteerde 
leerlingen. Onze twee talentbegeleiders Leslie en Marijn zijn zich volop aan het ontwikkelen en 
specialiseren om de twee projectgroepen vorm te geven en onze teamleden te verrijken met kennis.  
 
BOUW! Tutor lezen  
In de onderbouw is het leesinterventieprogramma Bouw! al volop geïntegreerd in ons onderwijs. Het is 
goed om te zien hoe de kinderen van de bovenbouw en de hulp thuis, kinderen op een hoger plan kunnen 
brengen als er sprake is van (mogelijke) leesproblematiek. 
 
Rapport 
U heeft in februari het vernieuwde, digitale rapport mogen ontvangen. De ervaringen die u en uw kind 
hebben rondom dit rapport heeft u kunnen delen met de leerkracht.  
 
Leerlingenraad 
Afgelopen half jaar heeft de leerlingenraad zijn intrede gedaan. Yvonne is ermee gestart en ervaarde een 
enorme betrokkenheid bij de klassenvertegenwoordigers uit de groepen 5 t/m 8.  Het is goed om te zien 
dat Willemijn deze taak heeft overgenomen. Enkele voorbeelden van onderwerpen die leven en zijn 
besproken: het buitenspelen, buitenspeelmateriaal en de naam van de school tijdens carnaval. Elke groep 
krijgt binnenkort een klassenbal.   

 
Het concrete jaarplan ligt bij directie op kantoor en kunt u gewoon inzien. 
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Oproep: Denktank Ouderbetrokkenheid 
Tijdens de koffieochtend van woensdag 19 februari werd ook aangegeven dat ouders heel graag willen 

meedenken en meewerken binnen de school.  

Hoe kunnen we met elkaar die gemeenschap zijn zoals dat past binnen het dorp Hooglanderveen? Hoe 

kunnen we als ouders en school zo goed mogelijk met elkaar samenwerken? Natuurlijk is er al een grote 

groep ouders betrokken bij de school rondom het organiseren van de feesten en vieringen. We hebben 

gemerkt dat er uitgesproken ideeën liggen ten aanzien van ouderbetrokkenheid en de invulling hiervan en 

zijn hier erg benieuwd naar.  

Wie wil met ons nadenken over dit onderwerp? We nodigen u van harte uit om met Willemijn en Manon in 

gesprek te gaan op woensdagochtend 18 maart van 08.30 uur – 09.15 uur onder het genot van een bakje 

koffie.  

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar Willemijn: w.vankeulen@kpoa.nl.  

Koffieochtend vrijdag 27 maart: Visie en koers schoolplan 
Hoera! De vernieuwde visie is klaar! We willen deze dolgraag aan u presenteren. De visie is gebaseerd op: 

kennen, kunnen en zijn. Hoe we hier invulling aan geven en hoe dit er in grote lijnen concreet uit ziet de 

komende 4 jaar? Dat willen we u vertellen tijdens een koffieochtend op vrijdag 27 maart van 08.30 – 09.15 

uur. Noteer deze datum vast in de agenda.  

U Krijgt nog een aparte uitnodiging.  

Vanuit de MR  
Afgelopen dinsdag heeft de oudergeleding van de MR kennis gemaakt met Willemijn. Wij zijn blij dat er snel 

een oplossing is gevonden om de uitval van Yvonne op te vangen. We hebben met Willemijn gesproken 

over de huidige situatie en hoe zij de komende tijd aan de slag gaat. Het was een prettig gesprek waar wij 

als MR een goed gevoel aan hebben overgehouden. Het is belangrijk dat de continuïteit op school is 

gewaarborgd. Door het uitvallen van Yvonne hebben wij in februari geen MR vergadering met haar kunnen 

houden. Onze eerstvolgende vergadering staat op 25 maart gepland waarin wij de draad met Willemijn 

weer oppakken. Uiteraard hebben wij buiten de vergadering om, net als met Yvonne, ook een nauw 

contact met Willemijn. Via de nieuwsbrief zullen wij jullie op de hoogte houden van onze vergaderingen. 

Zoals altijd kunt u als ouder contact met ons opnemen als u iets wil bespreken of met ons wil sparren naar 

aanloop van een vergadering. Dit kan via mr.joseph@kpoa.nl. 

met vriendelijke groet, 

Matthey van Ramele, Mirke Nichting, Jürgen Volder (oudergeleding) 

Luke vd Burgt, Sanne Kok-Wever, Jantine vd Berg (personeelsgeleding) 
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Mad Science 
Hey ouders,  

Dit gaat over de Mad Science. De leukste naschoolse wetenschap en techniekcursus! 

Maak kennis met de wondere wereld met robots en leer om zelf 

te programmeren. Ga aan de slag met scheikunde en onderzoek 

mengsels.  

Dit hebben we gezien: 

1. Zelf licht maken 

2. Een buis die zingt door warme lucht. 

3. Met gas een ballon opblazen 

4. En aan het einde was er een explosie 

HET WAS SPANNEND EN HEEL LEUK!!  

Schrijf je nu in op: mad-science.nl 

Groetjes, Bart en Evi en groep 5/6C 

Verhalen verteller 
Je luistert naar een verhaal dat ook in een boek staat. 

Het kan over allerlei dingen gaan. Zoals geschiedenis, aardrijkskunde, en nog veel meer. Groep 5/6 is bij de 

verhalen verteller geweest en ze vonden het super leuk. De verhalen verteller maakt er ook allerlei dingen. 

Het ging over koning Mark, hij wilde trouwen. De regel is als je het monster dood maakt mag je trouwen 

met een hele mooie prinses, en dat lukte hem…………. 

Groeten van Fiene en Marit 

 

We waren bij de verhalenverteller. En ze zeiden iets over een boek 

van 800 jaar geleden.  

Er was een ridder en oom Mark. Ze gingen vechten om de dood en de 

ridder won. Alleen oom Mark had een giftig zwaard en hij stak het 

zwaard in de ridder zijn been.  

We vonden het leuk en het was interessant.  

Groetjes Rik en Rick. Groep 5/6C. 

 

Beste ouders van  de hele school, 

we hebben vandaag iemand langs gehad die verhalen  vertelde, het   ging over de 2e wereldoorlog. het ging 

over het bombarderen  van Rotterdam 
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We vonden het erg leuk en spannend,  we hebben er ook veel van geleert . het was ook erg informatief 

Groetjes Penelope,  Fleur.  Bye!!!!!!!! 

Koningsspelen 
Voor de Koningsspelen op vrijdag 17 april van 8.30 tot +/- 13.00 uur zoeken we nog hulpouders die een 
groepje van ongeveer 8 leerlingen willen begeleiden. Met name voor de groepen 5-6 en 7-8 hebben we 
echt nog een aantal helpende handen nodig! Zonder uw hulp kunnen we deze dag niet op poten zetten. 
Heeft u zin en tijd om te helpen, dan kunt u zich in Parro opgeven via de agenda bij de desbetreffende 
groep. 

 
Heeft u vragen over de Koningsspelen, dan kunt u contact opnemen 
met de evenementenmanager, juf Karjan, via k.backerdirks@kpoa.nl.  

 

 

 

 

Goede doelen actie 
Bent u bekend met de Roparun en de Alpe d’Huzes? Dit zijn sportieve krachtmetingen te voet of te fiets 
waarbij geld ingezameld wordt voor mensen die met kanker (in hun omgeving) te maken hebben, danwel 
voor onderzoek naar kanker. Een aantal ouders van de St. Josephschool zal deelnemen aan de Roparun, 
waarin zij in teamverband van Parijs of Bremen naar Rotterdam zullen rennen. Een aantal andere ouders 
van de St. Josephschool én hun kinderen zullen deelnemen aan Alpe d’Huzes. Zij zullen de Alpe d’Huez per 
fiets beklimmen. Beide evenementen vinden rondom het Pinksterweekend plaats. 
Aangezien behoorlijk wat leerlingen en hun ouders bij deze acties zijn betrokken, willen wij hen als school, 
voorafgaand aan deze evenementen, de gelegenheid bieden om via een sponsoractie deze goede doelen 
financieel te steunen. Van 20 maart t/m 10 april zal er daarom een ‘lege-flessen-actie’ opgezet worden. 
Door middel van het statiegeld hopen we een mooi bedrag te verzamelen. Daarnaast zal er op 1 april onder 
schooltijd een sponsorloop rondom de school georganiseerd worden voor alle groepen. Deelname aan deze 
acties is op vrijwillige basis. In de volgende nieuwsbrief volgt meer informatie. 
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Vanuit de kerk 
Pannenkoeken 

Komende zaterdag 7 maart zijn er weer gratis pannenkoeken voor de viering! Vanaf 18.00 uur ben je 

welkom in de parochiezaal naast de St. Josephkerk voor heerlijke pannenkoeken en soep. Om 19.00 uur is 

er dan een eucharistieviering met oog voor kinderen in de kerk. De pastor zorgt er dan voor dat je mee kunt 

helpen bij de viering en samen met de andere kinderen kaarsjes kunt aansteken bij de gebeden. Jullie zijn 

van harte welkom! 
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