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Personeel  
Bjorn	  van	  der	  Veen	  :Zoals	  u	  weet	  gaat	  Bjorn	  van	  der	  Veen	  onze	  school	  per	  01-‐08-‐2019	  verlaten.	  Vanaf	  
maandag	  01/04	  tot	  01/06	  zal	  hij	  op	  ma-‐wo-‐vr	  werken	  met	  individuele	  of	  kleine	  groepjes	  kinderen,	  in	  wat	  wij	  
ondersteuning	  noemen.	  Ook	  zal	  hij	  deels	  het	  Levelwerk	  van	  kinderen	  begeleiden.	  

Eefje	  Damen:	  Volgende	  week	  donderdag	  (04/04)	  start	  juf	  Eefje	  in	  groep	  1E,	  de	  rupsengroep.	  Zij	  zal	  op	  
donderdag	  en	  vrijdag	  Maria	  Nijhuis	  vervangen	  i.v.m.	  haar	  afwezigheid.	  Fijn	  dat	  je	  er	  bent,	  Eefje!	  

Vervolg  procedure  nieuwe  schoolleider  
Zoals	  u	  in	  de	  vorige	  nieuwsbrief	  heeft	  kunnen	  lezen	  is	  er	  uit	  de	  eerste	  ronde	  gesprekken	  geen	  match	  
ontstaan	  en	  zal	  een	  nieuwe	  en	  tevens	  externe	  procedure	  gestart	  worden.	  Via	  onderstaande	  link	  vindt	  u	  de	  
advertentie	  waarin	  het	  profiel	  voor	  de	  nieuwe	  schoolleider	  geschetst	  wordt.	  Voelt	  u	  zich	  vrij	  om	  deze	  
advertentie	  in	  uw	  omgeving	  te	  verspreiden	  zodat	  we	  zoveel	  mogelijk	  potentiële	  kandidaten	  bereiken.	  
Wellicht	  kent	  u	  iemand	  in	  uw	  omgeving	  die	  binnen	  dit	  profiel	  past.	  Verdere	  informatie	  volgt	  zodra	  wij	  meer	  
nieuws	  hebben.	  

https://cdn1.kpoa.nl/uploads/Editor/schoolleider-‐stl-‐josephschool.pdf	  

Studieavond  4  apri l   
Donderdag	  a.s.	  hebben	  wij	  van	  16.00/20.00	  uur	  een	  studieavond.	  Hierin	  staat	  het	  kind	  met	  een	  
taalontwikkelingsstoornis	  centraal.	  Elk	  jaar	  weer	  is	  er	  wel	  een	  kind	  die	  dit	  treft.	  Wij	  scholen	  ons	  bij,	  hoe	  
hiermee	  adequaat	  om	  te	  gaan,	  of	  om	  het	  snel	  te	  kunnen	  ontdekken,	  zodat	  adequate	  hulp	  in	  kan	  worden	  
gezet.	  

Deze	  scholing	  is	  onderdeel	  van	  het	  schoolondersteuningsplan,	  waarin	  beschreven	  staat	  op	  welke	  onderdelen	  
wij	  zorg	  kunnen	  bieden	  aan	  kinderen	  die	  meer	  vragen	  dan	  het	  normale	  onderwijsaanbod.	  

Presentatiemoment  portfol io  
Voor	  de	  ouders	  van	  groep	  1/2A,	  B,	  C	  en	  D:	  

Zet	  het	  alvast	  in	  de	  agenda.	  Op	  vrijdag	  21	  juni	  om	  14.00	  uur	  is	  er	  weer	  een	  presentatiemoment	  van	  de	  
portfolio’s.	  De	  kinderen	  zullen	  jullie	  dan	  de	  werkstukken	  ‘presenteren’	  van	  de	  afgelopen	  thema’s.	  	  
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Uit  de  school  geklapt:   
Juf	  Jantine	  (1/2D):	  In	  de	  lieveheersbeestjesgroep	  (groep	  1/2d)	  hebben	  we	  de	  afgelopen	  weken	  over	  het	  
thema	  Kikker	  van	  Max	  Velthuijs	  gewerkt.	  Een	  super	  leuk	  thema,	  waar	  veel	  sociale	  aspecten	  in	  terug	  komen.	  

De	  boeken	  van	  Kikker	  staan	  vol	  met	  sociale	  thema’s;	  Kikker	  is	  bedroefd,	  is	  bang,	  vindt	  een	  vriendje	  etc.	  
Heerlijk	  om	  met	  behulp	  van	  de	  poppen	  van	  Kikker	  en	  zijn	  vriendjes	  situaties	  uit	  te	  spelen,	  te	  bespreken,	  te	  
knutselen	  en	  te	  tekenen.	  In	  de	  klas	  staat	  het	  huis	  van	  Kikker,	  hier	  wordt	  ook	  enthousiast	  mee	  gespeeld	  en	  in	  
de	  themahoek	  spelen	  kikker,	  varkentje,	  haas	  en	  rat.	  

In	  de	  kleutergroepen	  wilden	  we	  ook	  mee	  doen	  met	  de	  techniekweken	  maar	  hebben	  dit	  aangepast	  aan	  het	  
thema.	  We	  hebben	  een	  filmpje	  gemaakt	  om	  “het	  probleem”	  te	  introduceren.	  Misschien	  vindt	  u	  het	  leuk	  om	  
deze	  ook	  eens	  te	  bekijken.	  https://www.youtube.com/watch?v=gGDxnkzduNo	  

Ik	  heb	  de	  link	  naar	  de	  ouders	  van	  mijn	  groep	  gestuurd	  zodat	  ouders	  er	  thuis	  ook	  over	  konden	  praten	  en	  
nadenken.	  Dit	  leverde	  veel	  leuke	  reacties	  op!	  

Kikker	  is	  jarig	  en	  heeft	  zijn	  vriendjes	  uitgenodigd	  om	  taart	  te	  komen	  eten.	  Alleen	  zij	  staan	  aan	  de	  overkant	  
van	  het	  water	  met	  cadeaus	  en	  kunnen	  niet	  naar	  de	  overkant.	  Hoe	  kunnen	  zij	  toch	  bij	  Kikker	  komen?	  De	  
kleuters	  hebben	  geweldige	  ideeën	  bedacht	  en	  gemaakt;	  bv.	  Een	  boom	  omzagen	  en	  er	  dan	  overheen	  lopen,	  
maar	  ook	  met	  een	  opblaashuis	  varen	  naar	  de	  overkant,	  er	  werden	  bootjes	  gevouwen	  en	  bruggen	  gebouwd	  
van	  lego	  en	  houten	  blokken.	  Een	  andere	  kleuter	  bedacht	  dat	  je	  ook	  gewoon	  kan	  omlopenJ.	  

We	  ronden	  nu	  het	  thema	  af	  en	  starten	  volgende	  week	  met	  het	  thema:	  Alles	  groeit.	  Daar	  gaan	  we	  vast	  ook	  
weer	  veel	  van	  leren!	  

Juf	  Danielle	  (7B):	  In	  de	  groepen	  7	  en	  8	  wordt	  momenteel	  gewerkt	  aan	  leerarrangementen	  rond	  het	  thema	  
techniek.	  Grote	  opdrachten	  waarvan	  het	  eindproduct	  nog	  niet	  bepaald	  is	  en	  de	  kinderen	  zelf	  op	  onderzoek	  
gaan	  aan	  de	  hand	  van	  een	  beginsituatie.	  

De	  kinderen	  zijn	  in	  groepjes	  volop	  bezig	  met	  het	  bedenken	  van	  hoe	  zij	  groep	  4/5/6	  de	  werking	  van	  
Powerpoint	  en	  Word	  kunnen	  uitleggen.	  Ook	  zijn	  er	  groepjes	  bezig	  om	  te	  kijken	  welke	  dagelijkse	  problemen	  
de	  leerlingen	  van	  groep	  4/5/6	  tegenkomen	  op	  het	  gebied	  van	  ICT	  en	  hoe	  zij	  deze	  kunnen	  verhelpen.	  

En	  terwijl	  groep	  7	  en	  8	  vooral	  heel	  druk	  is	  met	  het	  maken	  van	  plannen	  voor	  groep	  4/5/6,	  leren	  ze	  zelf	  een	  
heleboel	  andere	  dingen	  tijdens	  dit	  proces:	  	  Hoe	  communiceer	  je	  met	  elkaar?	  Hoe	  maken	  we	  ons	  plan	  
duidelijk?	  Wat	  te	  doen	  als	  de	  samenwerking	  niet	  lekker	  loopt?	  Wat	  wordt	  onze	  taakverdeling?	  Hoe	  gaan	  we	  
onze	  plannen	  in	  de	  praktijk	  uitvoeren?	  Hoe	  ga	  ik	  Powerpoint	  uitleggen	  als	  ik	  het	  zelf	  al	  lastig	  vind?	  	  

Met	  veel	  betrokkenheid	  en	  inzet	  wordt	  er	  hard	  gewerkt	  aan	  de	  plannen	  en	  voorbereidingen	  om	  de	  lagere	  
groepen	  iets	  te	  leren	  over	  Powerpoint,	  Word	  of	  andere	  ICT-‐zaken.	  En	  de	  bovenbouwers	  leren	  tijdens	  dit	  
project	  weer	  vaardigheden	  rondom	  het	  samenwerken.	  Hoe	  mooi	  is	  dat!	  De	  kinderen	  tonen	  zelfstandigheid,	  
zelfredzaamheid	  en	  zijn	  onderzoekend	  aan	  het	  leren.	  	  

En	  ze	  ontdekken	  dat	  het	  zo	  makkelijk	  klinkt	  om	  een	  Powerpoint	  te	  maken,	  maar	  dat	  het	  toch	  behoorlijk	  
lastig	  is	  als	  diezelfde	  Powerpoint	  ineens	  "weg"	  is....	  	  

Er	  is	  nog	  genoeg	  te	  leren	  en	  ontdekken!	  Wil	  je	  weten	  hoe	  de	  leerlingen	  van	  groep	  7	  en	  8	  terug	  kijken	  op	  dit	  
project?	  Houd	  dan	  de	  nieuwsbrief	  in	  de	  gaten!	  
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Vanuit   de  wijk  
ZondagsOntbi jt   en  Kinderwoorddienst  
Zondag	  31	  maart	  is	  er	  om	  10.00	  uur	  een	  ZondagsOntbijt	  in	  Parochiezaal	  St.	  Joseph.	  Te	  gast	  is	  Petra	  Janssen	  
van	  de	  Vastenactie.	  Zij	  zal	  vertellen	  over	  het	  belang	  van	  water	  voor	  de	  wereld.	  Bij	  ons	  komt	  het	  uit	  de	  kraan,	  
maar	  er	  zijn	  zoveel	  kinderen	  en	  gezinnen	  die	  het	  zonder	  vers	  en	  schoon	  water	  moeten	  doen.	  Zoals	  in	  Congo,	  
Indonesië	  of	  Costa	  Rica.	  Het	  ZondagsOntbijt	  is	  gratis	  toegankelijk	  en	  voor	  de	  kinderen	  is	  er	  een	  
plofkussenhoek	  met	  spelletjes.	  	  

Daarna	  is	  er	  om	  11.00	  uur	  een	  eucharistieviering	  met	  pastor	  Roderick	  Vonhögen	  in	  de	  St.	  Josephkerk.	  
Tijdens	  deze	  samenkomst	  is	  er	  ook	  weer	  Kinderwoorddienst	  voor	  basisschoolleerlingen.	  In	  de	  
veertigdagentijd	  werken	  we	  in	  de	  Kinderwoorddienst	  aan	  het	  thema	  'Leren	  kijken	  met	  de	  ogen	  van	  Jezus'.	  
Komende	  zondag	  komt	  er	  weer	  een	  nieuwe	  bril	  bij	  op	  de	  "paasposter"!	  

	  


