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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 

 

Het werken met leerarrangementen, waarover ik u vorige week berichtte, neemt 

prachtige vormen aan. De kinderen zijn enthousiast en het bruist van de ideeën. Actief 

zijn zij klasdoorbrekend aan de slag met crowdfunding, publiciteit en aankleding van en 

voor dit project. Ook komen er steeds meer ideeën hoe water beschikbaar te maken voor 

de landbouw in Nsaru. Op eigen initiatief hebben kinderen al € 125,= opgehaald. Bij 

particulieren, maar inmiddels heeft ook een bedrijf al € 100,= toegezegd. Fantastisch. 

Wat een mooi gezicht om gemotiveerde kinderen zo actief en betrokken te zien. 

 

Op de actiedag van 24 mrt. a.s. hebben wij behoefte aan veel ouderhulp om de geplande 

activiteiten te kunnen begeleiden. Het gaat om het begeleiden van groepjes kinderen 

tijdens spelactiviteiten rondom de school (groep 1/5). Maar ook het wandelen met water 

op de rug op een route van 5 kilometer door de kinderen van de bovenbouw. We hebben 

het over ongeveer 70 ouders. Ik wil u vragen hier alvast over na te denken. In de  

Volgende nieuwsbrief maken wij concreet welke hulp wij specifiek vragen. Wij houden 

ons aanbevolen. De hulp bepaalt uiteindelijk wat er mogelijk is. Maar u heeft ons nog 

nooit teleurgesteld. Namens de kinderen alvast dank. 

 

De 24e zal bestaan uit bezinning, actie en vermaak. Een mooie combi, om deze Witte 

Donderdag te beleven. En natuurlijk hopen op een grote sponsoropbrengst om het water 

vaar Nsaru zeker te stellen. 

 

Voor het wandelen met water, vraag ik u om 4 a 6 PET flessen te gaan verzamelen. Deze 

worden gevuld met water die in een rugzak gedragen gaan worden. T.z.t. vraag ik u de 

flessen mee naar school te geven. De flessen worden daarna ingezameld voor het 

statiegeld, dat ook naar Malawi gaat. Hiervoor zal Vincent de Vries van DIMS zorgdragen. 

 

Vincent doneert ook de maandopbrengst van zijn waterkaraffen-actie aan Pro Mundo en 

Malawi. Waarvoor onze hartelijke dank!. Want zoals u wellicht weet kunt u bij DIMS bij 

uw maaltijd voor € 1,= een karaf kraanwater bestellen. Dat geld gaat maandelijks naar 

een goed doel. In maart dus naar Pro Mundo. Vincent ontzettend bedankt!! 

 

Op 24 maar sluiten wij de dag af met een spetterende show, waarvoor u ook bent 

uitgenodigd. Die zal plaatsvinden in de sporthal met alle kinderen erbij. Zal wel dringen 

worden, maar er gaan veel makke schapen in een hok. Dit is van 13.00 tot 14.00 uur.  

 

Van de gehele dag worden er opnames gemaakt die op onze website worden 

gepubliceerd. 

 

Voor nu even genoeg. Goed weekend gewenst 

 

 

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

actiedag voor het project “Water voor Nsaru”, 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! 

 

mailto:kbs.st.joseph@kpoa.nl


 
                                          

    

                                                                Nieuwsbrief  24 2015 / 2016 

       Wekelijks informatieblad van de St. Josephschool te Hooglanderveen   
                                   Nr. 24 van de 6e jaargang    19-2-2016                                  

 
Gezamenlijke open dag basisscholen vrijdag 11 maart 2016  

Scan met uw mobiele device 

 

 

 

Mad Science 

We hadden afgelopen woensdag een spetterende (soms 

letterlijk) show rondom het thema techniek. Hopelijk 

heeft uw kind er ober verteld. Vraag er anders eens 

naar. 

 

 

Voorjaarsvakantie van 22/02 tot 28/02 

 

Veel plezier met uw kind(eren). Geniet ervan 
 

 

Uit de wijk 

Kinderwoorddienst 

Tijdens de Kinderwoorddienst hebben we zondag een film gemaakt voor de opening van 

de nieuwe parochiezaal bij de St. Josephkerk. Dat was leuk! En dan kunnen jullie op 28 

februari om 11.00 uur het resultaat zien. Kom je ook? 

Komende zondag starten we de voorbereiding op Pasen in de Kinderwoorddienst, dsamen 

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 in Hooglanderveen tijdens de viering met 

pastor Roderick Vonhögen. 

 

Namens de collega’s van de St. Josephschool, 

Met vriendelijke groet, Gert de Wit (directeur) 

 


