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Personeel  
Eefje	  Damen:	  Volgende	  week	  maandag	  (08/04)	  start	  juf	  Eefje	  (die	  deze	  week	  is	  gestart	  in	  de	  instroomgroep)	  
ook	  in	  groep	  1/2C,	  de	  vlinders.	  We	  wensen	  Eefje	  heel	  veel	  succes	  en	  plezier	  in	  beide	  groepen!	  

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	  

Koningsspelen  12  apri l   
Over	  een	  weekje	  is	  het	  zover…	  de	  Koningsspelen	  van	  2019!	  Een	  beetje	  vroeg	  dit	  jaar,	  maar	  we	  volgen	  hierin	  
de	  landelijke	  organisatie.	  Wederom	  zal	  deze	  dat	  op	  twee	  locaties	  plaatsvinden;	  de	  groepen	  1-‐2	  op	  de	  St.	  
Josephschool	  en	  de	  groepen	  3-‐8	  op	  de	  sportvelden	  van	  v.v.	  Hooglanderveen.	  Hieronder	  vindt	  u	  alle	  
belangrijke	  info	  voor	  beide	  locaties.	  
	  
Groep	  1-‐2:	  
De	  kinderen	  van	  groep	  1-‐2	  worden	  deze	  dag	  om	  8.30	  uur	  in	  hun	  eigen	  klas	  verwacht.	  	  Dit	  jaar	  zal	  er	  
geen	  Koningsontbijt	  zijn	  voor	  de	  kleuters,	  dus	  we	  gaan	  er	  van	  uit	  dat	  iedereen	  thuis	  al	  een	  stevig	  
ontbijt	  heeft	  gehad.	  Wij	  starten	  de	  dag	  met	  een	  gezamenlijke	  openingsdans	  op	  de	  Pasapas	  
(https://www.youtube.com/watch?v=Ux2SYiBtrLM).	  Er	  is	  een	  spelletjescircuit	  en	  de	  kinderen	  gaan	  
kijken	  naar	  een	  poppenkastvoorstelling.	  Ze	  mogen	  deze	  dag	  in	  sportieve/koningskleuren	  kleding	  
naar	  school	  komen.	  De	  kinderen	  krijgen	  deze	  dag	  een	  10-‐uurtje	  van	  school.	  Om	  12.00	  uur	  sluiten	  
we	  deze	  dag	  af	  en	  mogen	  de	  kinderen	  worden	  opgehaald.	  
	  
Groep	  3-‐8:	  
De	  kinderen	  van	  groep	  3-‐8	  worden	  verwacht	  op	  de	  velden	  van	  v.v.	  Hooglanderveen.	  Op	  de	  
donderdag	  ervoor	  krijgen	  zij	  een	  schoolshirt	  mee.	  Deze	  moeten	  ze	  aan	  op	  vrijdag!	  Zij	  kunnen	  zich	  
tussen	  8.20	  –	  8.45	  uur	  melden	  op	  veld	  1	  bij	  hun	  eigen	  leerkracht.	  Deze	  maken	  zich	  kenbaar	  middels	  
houten	  bordjes	  met	  het	  klassennummer.	  We	  gaan	  er	  van	  uit	  dat	  iedereen	  thuis	  een	  stevig	  ontbijt	  
heeft	  gehad,	  zodat	  iedereen	  flink	  aan	  de	  slag	  kan.	  Tussendoor	  zal	  er	  een	  gezonde	  versnapering	  en	  
wat	  te	  drinken	  zijn	  vanuit	  de	  organisatie.	  De	  groepen	  3	  t/m	  6	  gaan	  van	  9.00	  –	  12.30	  uur	  aan	  de	  slag	  
met	  een	  sportief	  spelletjescircuit	  tegen	  en	  met	  kinderen	  van	  OBS	  Atlantis.	  De	  groepen	  7-‐8	  krijgen	  
diverse	  clinics.	  Rond	  de	  klok	  van	  12.30	  uur	  sluiten	  we	  de	  ochtend	  af	  met	  een	  sportieve	  
krachtmeting	  tussen	  de	  teams	  van	  de	  St.	  Josephschool	  en	  Atlantis.	  Daarna	  kunnen	  de	  leerlingen	  
zich	  tot	  13.00	  uur	  afmelden	  bij	  hun	  eigen	  leerkracht,	  daar	  hun	  schoolshirt	  inleveren	  en	  dan	  met	  hun	  
ouders	  mee	  naar	  huis.	  Gedurende	  de	  hele	  ochtend	  geldt:	  ouders	  blijven	  achter	  het	  hek!	  Kom	  zoveel	  	  
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mogelijk	  met	  de	  fiets,	  want	  parkeergelegenheid	  is	  schaars.	  Houd	  rekening	  met	  grote	  drukte	  op	  de	  
toegangsweg;	  dit	  kan	  meer	  tijd	  kosten	  dan	  gedacht.	  

Vooraankondiging  Avondvierdaagse  
We	  lopen	  dit	  jaar	  de	  Avondvierdaagse	  van	  4	  t/m	  7	  juni	  met	  de	  groepen	  3	  t/m	  8.	  Uiteraard	  is	  meelopen	  
geheel	  vrijwillig.	  De	  inschrijfweek	  is	  van	  15	  t/m	  19	  april.	  U	  kunt	  uw	  kind	  in	  deze	  week	  inschrijven	  via	  de	  
schoolwebsite	  en	  daar	  vindt	  u	  ook	  alle	  overige	  informatie	  omtrent	  de	  vierdaagse	  en	  de	  inschrijving.	  	  

Let	  op	  u	  kunt	  uw	  kind	  ALLEEN	  IN	  DEZE	  WEEK	  INSCHRIJVEN,	  LATER	  INSCHRIJVEN	  IS	  NIET	  MOGELIJK!!	  	  

De	  betaalmomenten	  zijn	  dit	  jaar	  wat	  anders.	  De	  inschrijving	  is	  compleet	  met	  €5,50	  inschrijfgeld.	  Hiervoor	  
hebben	  we	  een	  paar	  momenten	  ingelast	  op	  school.	  Alleen	  bij	  betaling	  is	  de	  inschrijving	  compleet	  en	  kan	  uw	  
kind	  meelopen.	  Deze	  momenten	  zijn	  op:	  woensdag	  8	  mei	  om	  08.15	  en	  14.15	  en	  vrijdag	  10	  mei	  om	  08.30.	  Dit	  
zijn	  de	  enige	  betaalmomenten.	  Zorg	  ervoor	  dat	  u	  of	  uw	  kind	  hiervoor	  €5,50	  euro	  GEPAST	  mee	  heeft.	  

Wij	  hebben	  er	  weer	  veel	  zin	  in!	  

Groeten,	  

Commissie	  Avondvierdaagse	  

Verkeersregelaars  Avondvierdaagse  gezocht  
Van	  4	  t/m	  7	  juni	  vindt	  de	  tiende	  (!)	  editie	  van	  de	  Avondvierdaagse	  Vathorst	  en	  Hooglanderveen	  plaats.	  Als	  
school	  doen	  we	  hier	  uiteraard	  weer	  aan	  mee.	  	  

Vanuit	  de	  organisatie	  van	  de	  Avondvierdaagse	  komt	  de	  volgende	  oproep:	  We	  doen	  dit	  jaar	  een	  beroep	  op	  de	  
deelnemende	  scholen	  om	  verkeersregelaars	  aan	  te	  leveren.	  We	  hebben	  veel	  mensen	  nodig	  om	  een	  avond	  
veilig	  te	  laten	  verlopen	  en	  de	  laatste	  jaren	  kennen	  we	  een	  aardig	  verloop	  van	  vrijwilligers-‐van-‐het-‐eerste-‐
uur.	  Dat	  loopt	  knel.	  Vandaar	  dat	  we	  jullie	  vragen	  om	  één	  vrijwilliger	  te	  werven	  per	  100	  lopers	  per	  avond.	  
(Voor	  onze	  school	  betekent	  dit	  concreet	  dat	  wij	  per	  avond	  3-‐4	  verkeersregelaars	  moeten	  aanleveren,	  red.)	  

Als	  verkeersregelaar	  zorg	  je	  ervoor	  dat	  wandelaars	  en	  ander	  verkeer	  goed	  en	  veilig	  samengaan	  en	  dat	  is	  in	  
onze	  drukke	  wijk	  een	  essentiële	  rol	  –	  met	  te	  weinig	  verkeersregelaars	  kan	  het	  hele	  feest	  niet	  doorgaan.	  Als	  
verkeersregelaar	  sta	  je	  met	  twee	  of	  meer	  vrijwilligers,	  op	  twee	  of	  drie	  punten	  op	  de	  route.	  Zo	  zie	  je	  dus	  de	  
hele	  stoet	  een	  paar	  keer	  aan	  je	  voorbij	  trekken	  en	  daarbij	  sta	  je	  op	  de	  beste	  plek!	  Bovendien	  is	  het	  goed	  te	  
combineren	  	  met	  brengen	  /	  halen	  van	  je	  kind	  omdat	  je	  pas	  aan	  de	  slag	  hoeft	  als	  de	  wandelaars	  zijn	  
vertrokken	  en	  klaar	  kan	  zijn	  als	  ze	  binnen	  komen.	  Om	  het	  verkeer	  te	  mogen	  regelen	  volg	  je	  vooraf	  een	  online	  
instructie	  en	  ben	  je	  aanwezig	  bij	  de	  instructieavond	  voor	  alle	  verkeersregelaars	  op	  23	  mei.	  Heb	  je	  twee	  of	  
meer	  avonden	  in	  de	  week	  van	  de	  avondvierdaagse	  tijd	  en	  vind	  je	  het	  leuk	  de	  organisatie	  echt	  te	  helpen?	  
Geef	  je	  dan	  op….	  

Opgeven	  als	  verkeersregelaar	  kan	  via	  de	  website	  van	  school	  of	  via	  a4djosephschool@gmail.com.	  	  
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Pasen  bi j   de  kleuters  
Op	  donderdag	  18	  april	  ontbijten	  de	  kleuters	  op	  school.	  Dit	  betekent	  dat	  ze	  van	  tevoren	  
thuis	  niet	  hoeven	  te	  eten.	  De	  intekenlijsten	  liggen	  vanaf	  maandag	  8	  april	  bij	  de	  groep.	  
Op	  woensdag	  17	  april	  ontvangen	  we	  graag	  voor	  elk	  kind	  een	  tas	  met	  bord,	  beker	  en	  
bestek	  voorzien	  van	  naam.	  

De	  OAC	  regelt	  voor	  alle	  kinderen	  van	  school	  deze	  dag	  een	  10-‐uurtje.	  Willen	  de	  ouders	  
voor	  de	  kinderen	  met	  een	  allergie,	  hun	  kind	  deze	  dag	  ook	  wat	  “lekkers”	  mee	  geven.	  

Jongens  groep  6A  2e  schoolvoetbal   
Met	  een	  overtuigende	  kwalificatie	  op	  vrijdag	  22	  maart	  in	  de	  voorrondes	  speelden	  de	  jongens	  van	  groep	  6A	  
op	  woensdag	  3	  april	  mee	  om	  het	  schoolvoetbalkampioenschap	  van	  Amersfoort.	  Om	  in	  de	  finalepoule	  te	  
komen	  moest	  eerst	  weer	  een	  poule	  gespeeld	  worden.	  Na	  drie	  gewonnen	  wedstrijden	  en	  een	  brilstand	  werd	  
deze	  eerste	  plek	  in	  de	  poule	  behaald.	  Noemenswaardig	  is	  dat	  de	  jongens	  nog	  	  geen	  tegendoelpunt	  hadden.	  	  

Na	  de	  poulewedstrijden	  moesten	  de	  boys	  van	  St	  Joseph	  het	  opnemen	  tegen	  twee	  nieuwe	  tegenstanders,	  de	  
poulewinnaars	  van	  de	  andere	  poules.	  De	  eerste	  wedstrijd	  werd	  met	  maar	  liefst	  4-‐0	  gewonnen.	  De	  volgende	  
tegenstander	  was	  de	  Aloysiusschool	  en	  ook	  zij	  hadden	  de	  eerste	  wedstrijd	  in	  de	  kampioenspoule	  gewonnen.	  
Daarmee	  dus	  een	  ware	  finale	  in	  deze	  poule,	  wie	  de	  wedstrijd	  wint	  is	  de	  kampioen	  van	  Amersfoort.	  Net	  als	  in	  
alle	  wedstrijden	  werd	  met	  veel	  inzet	  en	  teamgeest	  de	  tegenstander	  bestreden,	  alleen	  laat	  nou	  de	  
tegenstander	  dit	  ook	  doen	  en	  net	  als	  ons	  ook	  goede	  voetballers	  hebben.	  Daarmee	  ontstond	  een	  leuke	  finale	  
welke	  met	  2-‐0	  verloren	  ging.	  Even	  balen	  na	  de	  wedstrijd,	  maar	  toen	  kwam	  het	  besef	  dat	  tweede	  worden	  van	  
alle	  basisscholen	  in	  Amersfoort	  toch	  ook	  wel	  heel	  knap	  is.	  Met	  de	  voorrondes	  erbij	  hebben	  de	  boys	  van	  St	  
Joseph	  8	  keer	  gewonnen,	  1	  keer	  gelijk	  en	  1	  keer	  verloren.	  Knappe	  prestatie	  van	  de	  voetballers	  uit	  groep	  6A.	  
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De  Berg  Op  -‐   KiKa  
Stichting	  Kinderen	  voor	  KiKa	  organiseert	  op	  zondag	  19	  mei	  2019	  alweer	  voor	  de	  zesde	  keer	  het	  evenement	  
‘De	  Berg	  Op’,	  waarbij	  kinderen	  in	  de	  leeftijdscategorie	  van	  6	  t/m	  13	  zich	  inzetten	  voor	  de	  bestrijding	  van	  die	  
vreselijke	  ziekte	  kinderkanker.	  	  

Afgelopen	  keer	  hebben	  bijna	  600	  kinderen	  meegedaan,	  die	  samen	  ruim	  €	  60.000	  voor	  KiKa	  hebben	  
opgebracht.	  Dit	  geld	  hebben	  zij	  in	  de	  weken	  voorafgaand	  aan	  het	  evenement	  opgehaald	  bij	  ouders,	  familie,	  
buren,	  vrienden	  etc.	  

Kinderen	  kunnen	  zich	  inschrijven	  voor	  één	  van	  de	  volgende	  onderdelen:	  
• 8	  t/m	  13	  jaar:	  fietsen	  op	  een	  afgesloten	  parcours	  rond	  de	  Amersfoortse	  Berg	  (1,1	  km)	  	  
• 8	  t/m	  13	  jaar:	  hardlopen	  op	  een	  afgesloten	  parcours	  van	  360	  meter	  	  
• 6	  en	  7	  jaar:	  fietsen	  op	  een	  afgesloten	  parcours	  van	  360	  meter	  

Het	  fietsen	  gebeurt	  in	  afzonderlijke	  heats	  van	  een	  half	  uur;	  het	  hardlopen	  duurt	  15	  minuten.	  De	  eerste	  heat	  
start	  rond	  11:00	  uur	  en	  om	  16:30	  uur	  sluiten	  we	  dag	  af	  met	  een	  slotact	  en	  de	  overhandiging	  van	  de	  cheque	  
met	  de	  totale	  opbrengst	  aan	  een	  vertegenwoordiger	  van	  de	  landelijke	  KiKa	  organisatie.	  

Op	  19	  mei	  a.s.	  worden	  er	  naast	  het	  fietsen	  en	  hardlopen	  ook	  veel	  andere	  activiteiten	  georganiseerd	  zoals	  
optredens	  van	  de	  Amersfoortse	  Stadskanonniers,	  het	  dweilorkest	  de	  Valleibloazers,	  verschillende	  activiteiten	  
van	  XL	  Adventure	  (klimwand,	  stormbaan	  en	  een	  springkussen),	  een	  ballonkunstenares,	  schminken	  etc.	  De	  
slotact	  wordt	  verzorgd	  door	  Iris	  Noëlle	  (deelnemer	  Voice	  of	  Holland).	  Alle	  optredens	  en	  activiteiten	  worden	  
door	  de	  artiesten	  en	  organisaties	  voor	  het	  goede	  doel	  helemaal	  gratis	  gedaan.	  

Voor	  de	  “snelle	  starters”	  is	  er	  een	  extra	  beloning	  namelijk	  gratis	  kaartjes	  voor	  de	  zwembaden	  van	  SRO	  in	  
Amersfoort	  of	  lasergamen	  of	  kanotocht	  bij	  XL	  Adventure	  (8	  t/m	  13	  jaar)	  en	  lasergamen	  of	  boogschieten	  bij	  XL	  
Adventure	  (6	  en	  7	  jaar).	  Om	  in	  aanmerking	  voor	  deze	  extra	  beloning	  te	  komen,	  dient	  de	  deelnemer	  op	  19	  
april	  a.s.	  minimaal	  €	  50	  aan	  donaties	  op	  de	  eigen	  pagina	  van	  de	  website	  te	  hebben	  staan.	  

Al	  deze	  optredens	  en	  leuke	  activiteiten	  zijn	  natuurlijk	  fantastisch	  maar	  uiteindelijk	  gaat	  het	  om	  heel	  iets	  
anders:	  jullie	  inzet	  en	  bijdrage	  om	  de	  kans	  op	  genezing	  voor	  kinderen	  met	  kanker	  zo	  groot	  mogelijk	  te	  maken.	  

Kunnen	  de	  zieke	  kinderen	  ook	  op	  jou	  rekenen?	  

Schrijf	  je	  dan	  nu	  in!	  	  

Ga	  naar	  de	  website	  www.kinderenvoorkika.nl	  en	  klik	  op	  “inschrijven”.	  De	  rest	  gaat	  vanzelf.	  

Als	  je	  nog	  vragen	  hebt,	  stuur	  dan	  een	  mail	  naar	  bart@kinderenvoorkika.nl	  

Namens	  de	  Stichting	  Kinderen	  voor	  KiKa,	  

Frans	  Prins	  	  


