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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  

 

Beste ouders/verzorgers 

 

Komende week zijn er de ouderavonden in het kader van het rapport. Ik wens goede 

gesprekken. 10 Minuten is niet zo lang. Mocht u meer te bespreken hebben met de 

leerkracht maakt u dan gerust een vervolgafspraak. Denkelijk is het zo dat specifieke 

zaken die meer tijd vragen, reeds eerder met de leerkracht besproken zijn. Daarvoor 

gebruiken we de ouderavonden niet. 

 

Afgelopen maandag hebben wij de kinderen van de bovenbouw verteld over het 

waterproject in Nsaru in Malawi. We hebben ze uitgedaagd met een viertal 

leervragen, om met elkaar na te denken over hoe die op te lossen. Zij hebben u er vast 

over verteld. Het gaat bijv. om creatief na te denken, hoe het waterprobleem op te 

lossen. Weer een andere groep is bezig te denken hoe zij crowdfunding kunnen 

vormgeven. Weer een andere groep buigt zich over de publiciteit van dit project. Het 

bruist van de activiteiten. Het project en de actiedag (24 maart a.s.) krijgen steeds meer 

vorm. Het is een groeiproces. Dit project ontstaat gaandeweg. Natuurlijk vanuit een idee, 

maar duidelijk met de inbreng van de kinderen. Eigenaarschap is een term die wij op 

school gebruiken. Betrokken kinderen leren meer en beter. Wij zien uit naar het project. 

 

Goed weekend gewenst 

 
Wetenschap en techniek - de mad science show  
Op 17 februari geeft 'mad science' een show voor de kinderen van groep 3 t/m 8 t.a.v. 

techniek. Dit is het derde jaar op rij dat we dit doen, de kinderen vinden het geweldig.  

Na deze show kunnen de kinderen van deze groepen zich inschrijven voor een 

naschoolse techniekcursus. Deze is niet gratis en kost ongeveer € 65,=. De kosten zijn 

voor rekening van u als ouders. Helaas is er geen budget om dit als school te financieren. 

U kunt uw kind opgeven via de site www.madscience.nl  

Mocht het nu nog niet op de site staan, na de 17e februari staat het er sowieso op.  

We zien weer uit naar een spetterende show en een interessant naschools aanbod.  

De dagen die gepland zijn voor dit aanbod zijn de donderdagen en starten om 15:30 uur 

tot 16.30 uur.  

Dag 1: 31-3-2016  

Dag 2: 7-4-2016  

Dag 3: 14-4-2016  

Dag 4: 21-4-2016  

Dag 5: 28-4-2016  

Dag 6: 12-5-2016  

Sluiting van inschrijving is: 14-3-2016  

 

 

Voorjaarsvakantie van 22/02 tot 28/02 
 

Op Witte Donderdag, 24 maart, werkt de school met een continurooster i.v.m. de 

actiedag voor het project “Water voor Nasru”, in Malawi.  

Die dag zijn alle kinderen van 08.30 uur tot 14.00 uur op school. Dan begint het 

Paasweekend! Wilt u zo goed zijn daar rekening mee te houden. Met dank! 
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Werken met tablets in de pilotgroep. 

De bedoeling is dat de kinderen zelf nadenken over hoe de tablets ingezet kunnen 

worden tijdens de lessen, dus in het onderwijs. In de werkgroep die we hiervoor hebben, 

mag een aantal kinderen hierover meedenken. Zo krijgen kinderen meer eigenaarschap. 

Per jaar gaan we het aantal tablets op school uitbreiden. De tablets die wij hebben 
kunnen we vastklikken aan een toetsenbordje 

“Groep 7b was de testgroep van de nieuwe tablets. Meester Leo kwam bij ons in de klas 

en ging vertellen.  Hoe we met de tablets moesten om gaan. En vervolgens gingen we 

aan het werk op de tablets. De opdracht was dat wij op de site Padlet*  ideeën gingen 

posten wat we met de tablets konden doen. Er waren veel creatieve ideeën. We gingen in  

groepjes van vier werken en hadden per groepje een tablet. In totaal heeft de school 

vijfentwintig tablets . En als het goed gaat kan de hele bovenbouw daar gebruik van 

maken. Onzen klas heeft hier heel veel plezier mee gehad en vind het een leuk idee om 

met de tablets te werken!” 

 

Groetjes Cleo en Luna  

 

*Padlet is een manier om virtueel te brainstormen via het digitale schoolbord m.b.v. 

devices 
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Uit de wijk 

Kinderwoorddienst 

Het carnaval is voorbij, misschien heb je woensdag wel een askruisje gehaald in de kerk. 

Dat betekent dat we alweer op weg gaan naar het grote feest van Pasen! Tijdens de 

Kinderwoorddienst doen we dat ook stap voor stap, samen met de verhalen van Jezus op 

weg naar Jeruzalem en samen nadenken over kinderen die in armoede leven. Daarvoor 

houdt de kerk zelfs een speciale actie! Hoe dat zit? Dat hoor je zondag om 11.00 uur in 

de St. Josephkerk tijdens de Kinderwoorddienst en de viering met pastor Roderick 

Vonhögen en de Cantorij. Kom je ook? 

Voorjaarsvakantie 2016 op de bso: ‘Duurzaam, gezond en fit ‘  

We hebben weer een leuk en gevarieerd vakantieprogramma voorbereid, met als thema 

‘Duurzaam, gezond en fit’. Voor elke leeftijdsgroep zijn er iedere dag leuke workshops. 
Kijk snel op www.ska.nl/vakantieprogramma.   

Incidentele opvang  

Ook als u geen klant bent van de SKA, kunt u uw kind opgeven voor een dagje (of 

meerdere) bso,  Wij leggen u graag uit hoe eenvoudig dat werkt. Bel 033 - 470 13 03 of 

mail naar info@ska.nl. Meer informatie: www.ska.nl.   

Hartelijke groet, het team van de bso Voorjaarsvakantie 2016 op de bso: ‘Duurzaam, 

gezond en fit ‘  

 

Namens de collega’s van de St. Josephschool, 

Met vriendelijke groet, Gert de Wit (directeur) 

 

 

 


