
 
                                          

    

                                                                Nieuwsbrief  23 2016 / 2017 

       Wekelijks informatieblad van de St. Josephschool te Hooglanderveen   
                                   Nr. 23 van de 7e jaargang    10-2-2017                                  

 

  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  
 

Op 16/03 hebben wij een studiedag. Die dag is de school gesloten. Ik wil u 

vragen voor die dag uw kind(eren) thuis op te vangen.     Dank u wel! 

Op 21/04 hebben wij onze Koningsspelen. Dat is de vrijdag voor de 

meivakantie, die dit schooljaar bij ons een week duurt. Die dag willen wij 

werken met een continurooster, zoals we dat volgend schooljaar alle dagen 

zullen gaan doen. Ik wil u vragen daar rekening mee te houden. Die dag stopt 

de school om 13.00 uur. Dan kan uw kind van school worden opgehaald. Dank 

voor uw medewerking. 

Rapporten mee 

Wilt u a.u.b. het rapport meenemen naar de ouderavond (13/02 en 14/02). En na enkele 

weken weer naar school retourneren. Bedankt! 

 

Programma Carnaval 

Dit hebt u gisteren ontvangen in een aparte DigiDuif. Wilt u de informatie a.u.b. goed 

doorlezen? U kunt het programma ook vinden op de schoolwebsite: 

http://www.kbs-st-joseph.nl/carnaval-2017 

 

Mad-Science- naschoolse techniekcursus 

 

Gisterochtend was de spetterende ‘Mad Science 

show’ voor de kinderen van groep 3 t/m 8. 

Er waren weer spannende technische 

hoogstandjes te zien, het leek wel toveren. 

Professor Jorn heeft de kinderen doen sidderen. 

De St. Josephschool biedt haar lokalen aan voor 

6 naschoolse technieklessen. U kunt uw kind 

opgeven via de website van Mad Science. U 

betaalt als ouders deze lessen een bedrag rond 

de 70 Euro. Zijn deze kosten onoverkomelijke en 

past juist dit aanbod bij het te ontwikkelen 

talent van uw kind, kunt u in contact treden met 

Gert de Wit om de mogelijkheden te bespreken 

om toch deze lessen te kunnen volgen. De lesdagen vallen dit jaar op donderdag te 

weten: 23/3, 30/3, 6/4, 13/4, 20/4, 4/5 en starten om 15.30 tot 16.30 uur. Afhankelijk 

van het aantal kinderen dat zich aanmeldt, zal er misschien nog een extra ronde 

technieklessen zijn.  

kijk vooral op www.nederland.madscience.org 

Klik op ‘naschoolse wetenschap & techniekcursus’. Daar vindt u het digitale 

inschrijfformulier en alle informatie ten aanzien van kosten en data. Schrijf je snel in, 

dan kunnen we de planning rond maken 
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Intussen……. 

Wordt er nog steeds bedrijvig gewerkt aan de 3D printer door de kinderen uit groep 7B 

en 8A. We zitten nu in het fijnere technische bouwgedeelte en dat is echt precisiewerk. 

Soms wordt er iets niet helemaal goed in elkaar gezet en komen de kinderen daar in een 

volgende stap achter. Dan mogen ze zelf bedenken hoe ze dat op kunnen lossen. 

Complimenten voor de begeleidende ouders, dat zij de kinderen zo veel mogelijk 

stimuleren om er zelf over na te denken.  Over een tijdje kan het computer’hart’ van de 

printer geïnstalleerd worden en de printerkop. Beiden een heel secuur werk!   

Wordt vervolgd….. 

 

 
 

Intussen….gaat een groepje kinderen uit de andere groepen 7 en 8 aan het werk met een 

te programmeren robotje. Dit robotwagentje zit o.a. vol met sensoren. De bedoeling is 

dat die kinderen programmeertaal leren en uiteraard leren programmeren en zo het 

robotje kunnen aansturen / opdrachten laten uitvoeren. In een later stadium kunnen ze 

die vaardigheden dan weer overbrengen op klasgenoten. 

 

 
 

Het ligt in de bedoeling dat ook lagere groepen aan de slag gaan met ICT gerelateerde 

leskisten. Dat kan al tot in de groepen ½. 
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Honden en huisdieren 
We zien dat diverse honden op het plein of soms in de school binnen zijn. 

Graag breng ik onder uw aandacht dat het schoolplein en de school verboden terrein is 

voor honden en of huisdieren, hoe schattig ze ook zijn.  

Bedrijfshulp verlening (BHV) 

Van de week krijgen onze BHV-ers weer hun jaarlijkse bijscholingscursus. Goed te weten 
dat we dan weer in bekwame handen zijn / blijven. 

Uit de wijk 

Kinderwoorddienst 

Komende zondag 9 februari is er tijdens de eucharistieviering in de St. Josephkerk weer 

Kinderwoorddienst voor leerlingen van de basisschool! Zo vlak voor Valentijnsdag. Zou 

het dan over liefde en kriebels gaan? Kom ook, dan weet je meer! De viering met pastor 

Roderick Vonhögen begint om 11.00 uur. Na afloop is er koffie, thee en limonade.  

 
 

Met vriendelijke groet, namens mijn collega’s, 

Gert de Wit (directeur) 
 


