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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

Studiedag op 16/03
Deze dag zal in het teken staan van stilstaan bij de lopende ontwikkelingen. Er zijn
diverse mooie initiatieven. Het is goed om tussentijds te bezien of wat we doen ook nog
werkt zoals we dat hebben bedoeld. Wij noemen dat tussenevaluatie. Fijn om dat in alle
rust te kunnen doen. We spreken o.a. over gedrag, over loopbaanbeleid, over resultaten,
over de rapporten en de ICT.
Bedplassen (GGD, regio Utrecht)
Voor sommige kinderen een hardnekkig probleem. Met name voor het kind zelf erg
vervelend. Woensdagmorgen 15 maart is er een voorlichtingsbijeenkomst “Droog slapen
kun je leren”. Deze is bedoeld voor ouders in de regio Eemland voor kinderen ouder dan
5 jaar. Verdere informatie staat op de poster die hangt bij de uitgang.
Koningsspelen, ouderhulp gevraagd !
Voor de organisatie van de Koningsspelen op 21/04 hebben wij veel ouderhulp nodig. Dat
komt echter maar mondjesmaat op gang. Ik wil u dringend vragen hierop in te schrijven.
Via de klassenleerkracht kunt u dat doen. Het zou jammer zijn als we delen van het
programma niet zouden kunnen doen omdat er te weinig begeleiding is. Meldt u dus
a.u.b. aan. Met heel veel dank!
Schoolproject ‘de POP-UP lunchshow’
Deze week is ons nieuwe grote schoolproject ‘de POP-UP lunchshow’ van start gegaan.
Via leerarrangementen werken kinderen van groot tot klein door elkaar en met elkaar
aan dit project.
U kunt hier meer over lezen op onze schoolwebsite, via tabblad ‘Activiteiten’. Daar vindt
u een digitale flyer waar u doorheen kunt scrollen. De inhoud van deze flyer wordt af en
toe aangevuld met nieuwe informatie.:
http://www.kbs-st-joseph.nl/activiteiten/project-popup-lunchshow
Let u ook even op het filmpje op de flyer! Deze is gemaakt in eigen beheer.
Oproep lege flessen.
De kinderen van het leerarrangement ‘financiën’ uit ons schoolproject hebben het
volgende verzoek;
Wilt u lege flessen met statiegeld meegeven aan uw kind vanaf woensdag 15 maart. Dan
staat er een doos o.i.d. in de hal beneden waarin de flessen gedaan kunnen worden.
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‘Snappet’ tablets

Groep 5b is momenteel een pilotgroep van ‘Snappet’ voor onze school en Stichting KPOA!
Elke leerling heeft een eigen tablet met oefensoftware. Na de instructie kunnen de
leerlingen hiermee aan het werk, in plaats van in de lesboeken. Via de computer kan de
leerkracht de vorderingen bijhouden en direct interventies plegen. Het is een adaptief
programma, waarbij de leerlingen op termijn leerstof krijgen die aansluit bij hun niveau. Ze
krijgen directe feedback: een goed antwoord levert een krul op. Bij een fout antwoord
krijgen de kinderen een herkansing. Zo zien ze snel wat er goed of niet goed gaat en vaak
hebben ze in de gaten wat de reden is van de fout. Een bijkomstig voordeel is, dat de
kinderen bekend raken met het toetsenbord.
We hebben de beschikking over de tablets tot aan de grote vakantie en dit is een uitgelezen
kans voor de school om ervaring op te doen met het werken met tablets in de klas, als
onderdeel van het onderwijs.
Ze werken er met veel plezier mee.
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Social Media Poster 3.
Wilt u deze ook thuis onder de aandacht van uw kind(eren) brengen a.u.b.?
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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.

Uit de wijk
Wij brengen graag sportieve evenementen voor kinderen onder uw aandacht:


We vieren feest met ons jubileum jaar Mudrun Fun en ColorRain.
Doe mee met de allerlaatste Mudrun Fun op maandag 2e paasdag 17 april 2017 in Amersfoort!
Klauter en ren met je teamgenoten over de obstakels. Prijzen: vanaf € 7.50 tot € 17,Keuze uit 1, 2.5, 4 en 8 km. Website: www.mudrunfun.nl
Zie verder de flyer, die bijgevoegd is bij deze DigiDuif.

Met vriendelijke groet, namens mijn collega’s,
Gert de Wit (directeur)
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