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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  

 

What’s (h)app(ening?) 

Zoals u weet zijn wij al weken doende de kinderen mee te nemen, voor te lichten, te 

leren over het gebruik van sociale media. Die zijn een groot goed, maar soms ook 

verschrikkelijk beschadigend. 

 

Geregeld krijgen wij signalen van ouders die ons melden dat kinderen onderling dit 

medium gebruiken om nare taal te gebruiken, om elkaar uit te schelden of erger. Ik wil u 

nadrukkelijk vragen hier met uw kinderen over te spreken. Preventief, maar wellicht ook 

corrigerend, omdat uw kind daar ook aan meedoet. En zeg in dit geval nooit: “Dat doet 

mijn kind niet!” 

 

Als kinderen dit doen betekent dat namelijk niet dat u een naar kind heeft. Het medium 

lokt hier bijna toe uit. Spelende kinderen roepen soms allerlei woorden naar elkaar die 

niet door de beugel kunnen. Dat hoort bij groter worden en je grenzen verkennen. Daar 

spelen wij als opvoeders op in. Het face-to-face vervelende dingen roepen heeft als 

“voordeel” dat kinderen waarnemen wat dat doet met de ander. Vaak heeft dit al een 

zelfcorrigerend effect.  

 

Dat is nu het nare van de sociale media, het is anoniem en kinderen nemen dus niet 

waar wat het effect is, met alle gevolgen van dien. Omdat ook de ontvanger niet kan zien 

hoe het bedoeld is, komt een kwetsende opmerking keihard aan. Het wordt dan, soms 

langdurig, pesten en dat is zeer schadelijk voor het ontvangende kind, het slachtoffer. En 

uiteindelijk ook voor het kind dat het doet, de zender, dat vaak geen benul heeft wat het 

aanricht. 

Het kan zelfs, als dat maar voortduurt, leiden tot diep traumatische gevolgen of erger. 

 

In het besef dat dit belerend over kan komen, is dat geenszins mijn bedoeling. Ik wil u 

nogmaals nadrukkelijk vragen hier met uw kind over te spreken. In geval wij vernemen 

van zulk gedrag, zullen wij u daar zeker over berichten. Helaas gebeurt dit nog vaak 

zonder dat u of wij dat waarnemen. Wij nemen elk signaal van een kind hieromtrent zeer 

serieus.  

 

Omdat dit zich vaak na school, dus in de privésfeer afspeelt, is het voor ons lastig daarop 

in te spelen. Desondanks vernemen wij graag als dit uw kind overkomt. Wij zullen dan in 

samenspraak met u zoeken naar een oplossing. Dat hoort wat ons betreft ook bij het 

samen Vreedzame School zijn. 

 

 

Inspectierapport 

Geruime tijd gelden is de Inspectie op bezoek geweest. Na dat bezoek waarin de 

inspecteur aangaf een school in een goede ontwikkeling te zien, is daar een rapport uit 

voort gekomen. Bent u daar nieuwsgierig naar dan kunt u dat vinden op de site van de 

inspectie. 

 

www.owinsp.nl 

 

Voer de plaatsnaam in en druk op het woord basisonderwijs 

 

 

 

 

mailto:kbs.st.joseph@kpoa.nl
http://www.owinsp.nl/
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Tuinwerkochtend vervalt. 

In de schoolagenda is een tuinwerkochtend gepland op 8 april, maar deze zal niet 

doorgaan. De laatste jaren hadden we onvoldoende mankracht, we onderzoeken andere 
mogelijkheden om het schoolplein/de tuin te onderhouden. 

POP-UP lunch show 

Afgelopen woensdagavond ging er een digiDUIF uit met de vraag of iemand kok wilde 

zijn bij een van de lunches. In de haast zijn we daar de datum en de tijd vergeten te 

vermelden. 

Het gaat om de lunch van dinsdag a.s. Uw aanwezigheid is gewenst vanaf 11.00 uur. Wilt 

u het Amrah Kuiper-Nieuwveld laten weten als u belangstelling heeft? Dank!   

a.nieuwveld@kpoa.nl  

 

Vanaf vandaag horen de kinderen welke rol zij zullen spelen en op welke dag. De 

draaiboeken zijn klaar. Dat lijkt rijkelijk laat, maar past binnen de wijze waarop wij dit 

project hebben opgebouwd. Het is geheel door de kinderen vormgegeven. In 

eigenaarschap ontstaan. Vanuit een brede opdracht toewerkend naar in details 

uitgevoerde lunches. Inspirerend en soms wat onzeker. Maar vanaf nu wordt dat 

duidelijk. 

Mocht uw kind bijv. op woensdag in de knel komen met een clubje, wilt u daar dan over 

contact opnemen met de leerkracht of de club. Het zou jammer zijn als het enthousiasme 

waarmee een kind aan dit project heeft gewerkt, niet zou kunnen worden omgezet in 

actie. 

 

Vooraankondiging inschrijfweek Avond 4-daagse 2017 

Vanaf volgende week donderdag 13 april is inschrijving voor de Avond 4-daagse weer 

mogelijk via onze website. De inschrijfperiode is maar 1 week, dus wees er snel bij!  

> Lees meer over de Avond 4-daagse 

De link gaat naar http://www.kbs-st-joseph.nl/voor-informatie-avond-vierdaagse 

 
Vijf gelijke dagen model (herhaling) 

Weet u nog; volgend schooljaar veranderen de schooltijden; naar vijf gelijke dagen.  

Dit besluit is twee jaar geleden binnen het team en de MR genomen.  

 

Waarschijnlijk heeft dit ook invloed op uw persoonlijk leven. Schooleindtijden veranderen 

van 15.15 uur naar alle dagen 14.00 uur. We beginnen wel gewoon alle dagen om 08.30 

uur. 

We attenderen u er weer op dat het wellicht nodig is met uw werkgever contact op te 

nemen hierover. Of met de BSO af te spreken hoe de opvang verder geregeld wordt. Doe 

dit bijtijds! 

 

Vijf gelijke schooldagen betekent dat uw kind vanaf 08.30/14.00 uur op school is. Daar 

ook overblijft o.l.v. de leerkracht. De pauzetijden worden geregeld binnen het team. Wij 

maken volgend schooljaar geen gebruik meer van de diensten van LoS, de huidige 

organisatie voor tussen schoolse opvang. 

 

Als team zijn we doende de laatste puntjes op de i te zetten. Komt u vooral al uw vragen 

stellen. 

mailto:a.nieuwveld@kpoa.nl
http://www.kbs-st-joseph.nl/voor-informatie-avond-vierdaagse
http://www.kbs-st-joseph.nl/voor-informatie-avond-vierdaagse
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Media Wijsheidposter 7 

 

 
 

Wilt u hier weer met uw (oudere) kind(eren) over in gesprek gaan a.u.b.? 
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3D printer goedgekeurd - Enthousiaste ontwerpgroep aan de slag onder 

vaardige leiding van de vader van Mick - Educatief partnerschap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Misschien ietsje vaker aandacht voor dit onderwerp de afgelopen tijd. Maar we zijn blij dat dit intensieve maar 
ook kostbare project onze school gegund is door onze stichting.  

 

Paasviering op school. 

Het programma hiervan heeft u afgelopen maandag ontvangen. U kunt het ook vinden op 

de schoolwebsite onder de knop ‘activiteiten’. 

 

 

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. 

Dit jaar hebben we nog twee weken vakantie te goed, een week van 24 t/m 28 

april en een week van 22 t/m 26 mei. 
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Uit de wijk. 

 

Palmpaasstok maken 

Zondag 9 april is het Palmpasen en dan kun je om 10.15 uur een eigen palmpaasstok 

maken in de Parochiezaal St. Joseph. Een vrolijke knutselmorgen voor 

basisschoolleerlingen, met snoepjes, versieringen en het broodhaantje! 

Daarna is er om 10.50 uur een korte optocht langs het zorgcentrum en om 11.00 uur 

worden de palmpaasjes door de pastor gezegend. Tijdens die viering in de St. Josephkerk 

is er Kinderwoorddienst met het verhaal van Jezus op weg naar Pasen. En, neem ook 

houdbare paaslekkernijen mee. Die worden ingezameld voor VoedselFocus. Om armere 

gezinnen in onze buurt ook een vrolijk Pasen te geven! 

 

De mee aan het Paaspuzzelspel 

Alle kinderen hebben een puzzelkaart gekregen, om bij 24 winkels in Vathorst en 

Hooglanderveen letters te verzamelen. Samen vormen ze een uitnodigende zin, waarmee 

verschillende prijzenpakketten te verdienen zijn! Mocht je geen kaart hebben gekregen, 

dan kun je er nog een bij de deelnemende winkels halen of downloaden via 

www.paseninvathorst.nl.  

Als je alle letters van het Paaspuzzelspel gevonden hebt, lever je de deelnamekaart in 

tijdens de Paastuin (zaterdag 15 april – 18.00 uur bij de St. Josephkerk) of in de 

brievenbus van de kerk aan de Van Tuyllstraat 29 in Hooglanderveen. Afgelopen week 

hebben de kinderen van onze school een deelnamekaart gekregen voor het 

Paaspuzzelspel, georganiseerd door de geloofsgemeenschap St. Joseph.  Op de kaart 

staat duidelijk uitgelegd hoe het puzzelspel gespeeld kan worden, evenals de verdere 

regels en inleverafspraken.  Enkele jaren geleden hebben de kinderen dit ook al eens 

kunnen spelen, met een goede deelname! Nu is het spel uitgezet rondom Pasen, een 

goede manier om daar mee bezig te zijn. Wij hopen natuurlijk dat er heel veel kinderen 
gaan meespelen aan dit spel!  

 

Pasen in Vathorst – Hooglanderveen 

Op Paaszaterdag (15 april) is de Vrolijke Paastuin bij de St. Josephkerk weer geopend: 

gratis poffertjes, een knusse kinderboerderij, een dvd-voorstelling van de Zandtovenaar, 

paaskaarsen maken en een puzzeltocht rond het verhaal van Jezus. Om 19.00 uur brandt 

het paasvuur en sluiten we af met een verhaal. En, de winnaars van het Paaspuzzelspel 

worden bekend gemaakt! Komen jullie ook?! 

En Paaszondag (16 april) is er om 11.00 uur een feestelijke eucharistieviering met pastor 

Roderick Vonhögen en een speciale Kinderwoorddienst voor basisschoolleerlingen. 

Daarna is er koffie/thee en limonade én je kunt eieren zoeken in het bos naast de kerk. 

Palmpaasstok maken! 
 en een speciale Kinderwoorddienst voor basisschoolleerlingen. Daarna is er koffie/thee en limonade én je kunt 

eieren zoeken in het bos naast de kerk.  

Namen mijn collega’s, goed weekend! 

Gert de Wit (directeur) 

 

 

 

 

http://www.paseninvathorst.nl/

