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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, 

 

Brief van Els de Wit:  

 

Lieve collega’s, ouders en natuurlijk kinderen! 
  
Waar zal ik beginnen, wat is het de afgelopen periode bijzonder voor mij geweest. Zo 
opgenomen worden in 2 scholen waar een project zo ver weg, in Malawi, helemaal tot leven 
komt. Door kinderen die zich het lot van mijn project zo aan trekken! Echt hartverwarmend 
en zo bijzonder. 
  
Er is echt enorm veel geld opgehaald namelijk iets meer dan € 11.000,=… en we kunnen het 
water op gang brengen en zelfs nog wel meer dan dat! Ik weet zeker dat de vrouwen van 
Nsaru jullie allemaal onwijs dankbaar zijn. Te weten dat er een stukje in Nederland is dat hen 
een warm hart toe draagt, in het land dat in Afrika weer het warme hart van Afrika genoemd 
wordt! Dat maakt de cirkel weer rond. 
  
Nogmaals, ik kan niet beschrijven hoeveel dit voor mij betekent. 
  
Maandag 11 april is het zo ver en zal ik met het opgehaalde geld naar Malawi vertrekken om 
daar mooie dingen te gaan doen. 
 
Nogmaals ONTZETTEND bedankt! Een lieve en zeer gelukkige groet, Els de Wit (voorzitter 
ProMundo).   Ik ben te volgen op www.facebook.com/stichtingpromundo 

En met deze reis ga ik dus mee. Ik zal tot na de meivakantie niet aanwezig zijn. Ik ga 

met Els mee de mensen in Malawi erg blij maken, dankzij u en jullie! Wat een fijn gevoel! 

In de tussentijd zullen Manon van Druten en Rachel Naron de dagelijkse gang van zaken 

van school behartigen. Wellicht is het in die zin goed als u mails met uw vragen en 
opmerkingen direct naar hen stuurt. m.vandruten@kpoa.nl en r.naron@kpoa.nl. 

Ik wens u met uw kinderen een mooie 

Koningsdag toe met veel plezier en 
sportiviteit. Tot ziens op 9 mei. 

Groet, Gert de Wit 
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Uitreiking schoolkrant de Zoemerrr  

Woensdag 13 april zal de redactie onze nieuwe schoolkrant de Zoemerrr uitreiken! Dat 
willen we gezamenlijk vieren.  

Om het goed te kunnen organiseren zal de redactie in het begin van de ochtend de 

groepen ½ bezoeken. De collega’s van groep 5 zullen samen met de redactieleden af 

stemmen wanneer dit voor 10.00 uur het beste uit komt. Elk kleuter krijgt een 

exemplaar van de Zoemerrr. De leerkracht kan, tijdens dit moment, samen met de 
kinderen nog vragen stellen aan de redactieleden.  

De groepen 3 t/m 5 zullen samen komen in de speelzaal om 10.15 uur. En de groepen 6 

t/m 8 om 10.35 uur. De groepen die naar de speelzaal komen, nemen hun stoel mee. 

Jullie krijgen een seintje van Manon. Het zal een feestelijk en bijzonder moment zijn 
waar alle kinderen een ‘glossy’ schoolkrant krijgen uitgereikt.   

De schoolkrant is tot stand gekomen door de ouders Sonja Schaaf (redactie) en Erik Peek 
(financiën) in het kader van educatief partnerschap en kinderen uit groep 5a en 5b.   

Ik wens u een goed weekend 

 

Meerbegaafde kinderen 

Omdat we onlangs een aantal vragen kregen van ouders over hoe we op de St. 

Josephschool omgaan met kinderen die meer aankunnen, herhalen we hier de tekst zoals 

u die ook vindt in onze schoolgids:  

 

“Er zijn ook kinderen voor wie het leren geen enkel probleem is. Alles gaat hen even 

makkelijk af. Ze begrijpen het vaak al voordat het uitgelegd is. Soms zijn ze heel goed 

op deelgebieden, bijvoorbeeld in ruimtelijk inzicht, sociaal inzicht of in hun verbale 

uitdrukkingsmogelijkheden. Deze groep kinderen wordt vaak onderschat. Ze hebben 

weinig instructie nodig, kunnen veel stof aan. Toch moet ook juist aan deze kinderen veel 

aandacht worden besteed. Anders is de kans groot dat ze het onderwijs saai, 

oninteressant en vervelend gaan vinden. Ze kunnen dan gaan onderpresteren om maar 

niet buiten de klas te vallen, of op een negatieve manier aandacht gaan vragen.  

 

Om deze kinderen goed te kunnen begeleiden kan de leerkracht ondersteuning vragen 

aan de interne begeleider. Vanuit de visie van de school vinden we dat ook deze kinderen 

extra aandacht verdienen. We onderscheiden op school 3 groepen kinderen 

die meer aankunnen: 

• Kleuters met ontwikkelingsvoorsprong 

• Begaafde kinderen die meer presteren op 1 of 2 vakgebieden 

• Begaafde kinderen die op alle vakken aantoonbaar meer presteren 

 

Voor kleuters met ontwikkelingsvoorsprong zetten wij Levelspel in; een kist met 

spelmateriaal, specifiek voor de kleuter die meer aankan. De begaafde kinderen die meer 

presteren op 1 of 2 vakgebieden krijgen extra uitdagend materiaal voor dat betreffende 

vak. Voor de kinderen die meer presteren op alle vakgebieden hebben wij verrijking- en 

verdiepingsstof aangeschaft, genaamd Levelwerk. Mocht Levelwerk nog ontoereikend zijn 

voor deze kinderen, bestaat de mogelijkheid tot extra ondersteuning. Het afgestemde 

aanbod aan uw kind wordt bepaald in overleg tussen leerkracht en intern begeleider.” 
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Waarom 1 week meivakantie? 

 

Tijdens schooljaar 14/15 hebben wij met u samen het traject “vijf-gelijke-schooldagen” 

gelopen. Een initiatief van onze stichting KPOA. 

Na een aantal stappen, waaronder een informatiebrochure en –ouderavond, alsmede een 

ouder enquête hierover, heeft de MR van de school besloten een positief advies hierover 

aan ons bestuur voor te leggen. Dit hebben zij bekrachtigd. Dat betekent dat met ingang 

van schooljaar 17/18, wij gaan werken met het vijf-gelijke-dagen model. Alle kinderen 

op gelijke schooltijden naar school. 

Om dit te bereiken moest de school voor met name groepen 2 en 3 meer uren gaan 

maken. Dit omdat de school historisch gezien had gekozen voor vrijdag vrij voor de 

groepen 1 en 2. Elk kind moet namelijk in 8 jaar tijd 7520 uur onderwijs ontvangen 

hebben. 

Om dat te bereiken waren we genoodzaakt twee jaar lang de meivakantie in te korten. 

Overigens wettelijk altijd al een week. Maar vaak opgerekt tot twee weken. Wat 

overigens weer ten koste ging van studiedagen voor het team. Dus dit jaar hebben wij 

maar een week meivakantie. Volgend schooljaar ook. Daarna hebben alle kinderen hun 

wettelijk vereist aantal onderwijsvlieguren genoten. 

Ik hoop dat ik deze lastige materie enigszins heb kunnen verduidelijken. Mocht het nog 

vragen oproepen, komt u die dan stellen. 

 

Over studiedagen 

Ik hoor geregeld vragen over het feit dat studiedagen niet steeds aansluitend aan 

vakanties of weekeinden geplaatst kunnen worden. Ik begrijp die vraag vanuit uw 

standpunt. Maar bij planning van een schooljaar zijn veel meesters te dienen, om het zo 

maar te zeggen. Wij proberen zoveel mogelijk aan dat verzoek te voldoen, maar dat lukt 

nooit 100%.  

Tuin/plein. Wie helpt ons op de tuinklusdag op zaterdag 23 april. 

Op zaterdag 23 april is er weer een tuinklusdag. Kunt u 

komen helpen, bijvoorbeeld met het schilderen van het 

klimrek, de totempaal en onderhouden van de perkjes? Dan 
zien we u graag om 9 uur. We sluiten rond 12 uur weer af. 

Het is fijn als u een kruiwagen, hark, snoeischaar e.d. mee 
kunt nemen. 

Leo Setz 

Vanaf maandag 11/04 zal Leo Setz, onze gewaardeerde 

schoolopleider, ICT coördinator en leerlingondersteuner, een ander werkritme gaan 

volgen. Hij zal vanaf dan dagelijks van 08.30 tot 15.00 uur op school zijn. Dat betekent 

dat contact met hem na school, behalve op woensdag, voor u niet meer mogelijk zal zijn. 

Mocht u hem toch willen spreken, dan zult u met hem een afspraak moeten maken onder 

schooltijd. Dat kan. 

 

Met vriendelijke groet, mede namens mijn collega’s 

Gert de Wit (directeur) 

 

 

 


