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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

Manon van Druten op reis
Zoals u wellicht nog/al weet, gaat Manon van Druten binnenkort een lange reis maken.
2500 km naar Santiago de Compostela. Een kleine sabbatical, na vele jaren hard en goed
werken.
Tijdens haar afwezigheid, van 3 april tot en met einde schooljaar, zal Amrah Nieuwveld
haar MT-taken waarnemen. De ouders en kinderen van haar groep zijn hier al van op de
hoogte gesteld.
Vanaf deze plek wensen wij Manon een goede reis en behouden terugkomst
Verkeer rond de school
Zoals reeds eerder gemeld zal het kruispunt Lient/Buitenveldseweg binnenkort worden
veranderd, waardoor de veiligheid zal toenemen. Hierbij alvast een situatieschets.

Studiedag op 16/03 (Evaluatief moment)
Op enkele onderwerpen nemen wij u mee:
Engels
Er is een werkgroep bezig geweest zich theoretisch te verdiepen in op welk tijdstip het
goed is om met leren van Engels taal te beginnen. Daaruit blijkt dat de
onderzoekmeningen nogal uiteenlopen. De een zegt “vroeg beginnen”, de ander “begin
pas in het voortgezet onderwijs”. Tel uit je winst!
Als team zullen wij hieruit proberen te destilleren wat voor de tweede taalontwikkeling
van het kind belangrijk is en bij onze visie past. Daarover nemen we op de studiedag in
juni een besluit.
Vreedzame school
We hebben ons bezonnen op deze methodiek; doen we nog steeds de goede dingen.
Onlangs zei een van de mediatoren (kinderen die zelf conflictjes tussen kinderen
oplossen): ”Het lijkt wel of we steeds minder werk hebben”. Mooier gaat het niet worden.
We zetten toch maar weer even de puntjes op i.
Een van de onderdelen van deze werkwijze is het werken met commissie in de klas,
waarmee kinderen mogen meedenken over zaken als netheid, opruimen, klasregels, lief
en leed e.d. Deze betrokkenheid bouwt mee aan een positieve klassencultuur
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Project “POP-Up lunch show”
Wederom werken we met leerarrangementen. Het kind is aan zet om te bepalen hoe dit
er uit gaat zien. Vele groepen kinderen werken, groep doorbroken, aan het plannen van
deze activiteit, verdeeld over 10 onderwerpen, zoals bediening, het servies,
entertainment en ouderen werven. Wij verlenen hier de kinderen het eigenaarschap over
dit project. Wij als teamleden coachen en begeleiden; sturen spaarzaam. Elk teamlid
doet mee. Teamwork in optima forma. Belangrijk in dit project: Het proces van de
kinderen is het eindproduct.
En natuurlijk hopen wij veel ouderen bereid te vinden aan deze lunch mee te doen. Maar
mocht dat onverhoopt “tegenvallen”, dan is het toch een geslaagd project. Ons
leerdoelen liggen namelijk zoals gezegd, op het proces. Een proces waarin plannen,
samenwerken, communicatie intern en extern en vormgeving, belangrijk zijn.
Vaardigheden die kinderen in de complexe technologische toekomst waarin zij volwassen
zullen zijn, erg goed kunnen gebruiken. Wij noemen dat werken aan 21 first Century
Skills (21e eeuwse vaardigheden).
ICT
We hebben gesproken over het beleid dat wij gaan voeren op dit gebied. Hoeveel devices
gaan we inzetten, willen wij bijv. tablets of laptops? Hierover nemen we in juni
definitieve besluiten. We hebben ook gesproken over het digitaliseren van de rapporten.
Naschoolse techniekcursus ‘Mad Science’ deze week van start
Er hebben 38 kinderen zich ingeschreven voor de naschoolse techniekcursus. Wat fijn.
Donderdag a.s. 23 maart begint het om 15.30 uur.
De kinderen gaan vanuit school naar de klas waar de cursus is, dat horen ze van hun
leerkracht.
De jongste groep gaat in de het lokaal van juf Karin (groep 5) en de bovenbouwgroep in
het lokaal van juf Amber (groep 6).
We wensen de kinderen veel plezier.
Mocht uw kind ook naar de bso gaan, wilt u dit dan doorgeven aan de bso-medewerker,
dat uw kind een 5 kwartier later uit is. Dank u wel.
Dit zijn de data nog even op een rijtje:
We starten om 15.30 uur in het lokaal van juf Karin en juf Amber.
De kinderen horen op school in welk lokaal ze zitten.
Geef uw kind evt. nog wat extra drinken of eten mee, indien nodig.
Mocht uw kind naar de bso gaan, wilt u zelf doorgeven dat uw kind 5 kwartier later uit is?
We wensen uw kinderen veel plezier, het wordt vast weer leerzaam en gezellig.
Hieronder de data nog even op een rijtje:
23-3-2017
30-3-2017
6-4-2017
13-4-2017
20-4-2017
4-5-2017

Ouderpeiling (zie bijlage 1)
Al geruime tijd geleden heeft u een ouderpeiling ingevuld. Hiervan vindt u als bijlage bij
deze DigiDuif een analyse. Het blijkt dat op veel zaken die u signaleerde reeds acties in
gang waren of gezet zijn. Met dank voor uw bijdrage. Mocht dit vragen oproepen, dan
kunt u die stellen bij ondergetekende.
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Media wijsheid poster 4
Wij stellen het zeer op prijs dat de ouders van met name onze oudere kinderen deze
poster weer bij hen onder de aandacht brengen.

Heb je een smartphone? Ga daar dan verstandig mee om.
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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.
Nieuwe informatie over het project ‘de POP-UP lunchshow’.
Er is weer wat informatie toegevoegd aan de flyer op onze schoolwebsite. U moet even
‘scrollen’
http://www.kbs-st-joseph.nl/activiteiten/project-popup-lunchshow
Yes! Onze 3D printer werkt!
Afgelopen maandagochtend was een spannend moment. Controle van onze 3-D printer
door een professional. Na 2 maanden ‘knutselen’ blijkt de printer goed in elkaar gezet te
zijn door de kinderen en begeleidende ouders. Complimenten!
Job en Milan uit groep 8 hebben inmiddels officiële sollicitatiegesprekken gevoerd om
programmeurs te rekruteren voor de 3-D printer. Dat is de volgende stap dus. Het
programmeren. Maar we hebben al wel ons eerste 3-D proefprintje kunnen maken. Een
afdekplaatje om de printer ‘op te pimpen’.
Zie hier een kort filmpje van onze eerste print!
https://www.youtube.com/watch?v=Bs3YIGT3Vc0

Uit de wijk
Kinderwoorddienst en Jozef
Zondag is het alweer tijd voor een nieuwe Kinderwoorddienst. En we gaan dan beter
kijken naar Jozef. Want hij viert zijn verjaardag op 19 maart. Dus is het ook in de kerk
van Vathorst-Hooglanderveen feest, want die is naar Jozef genoemd...Om 11.00 uur
begint de viering en de pastoor nodigt je dan uit om mee te gaan naar je eigen
kinderwoorddienst!
Peuter- en Kleuterkerk
Voor het eerst in Vathorst-Hooglanderveen is er op zondag 2 april een eigen viering voor
de allerkleinsten en hun (groot-)ouders. Peuter en kleuters horen het verhaal van het
Verloren Schaap, maken een knutsel, zingen een paar liedjes en steken een kaarsje aan.
De Peuter- en Kleuterkerk beging om 11.00 uur in de Parochiezaal St. Joseph, naast de
kerk. Kom je ook?
Met vriendelijke groet, namens mijn collega’s,
Gert de Wit (directeur)
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