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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, 

Gert de Wit heeft voet aan land gezet in Nsaru in Malawi. In een volgende nieuwsbrief 

zullen we een stukje plaatsen over zijn eerst week in Malawi en het dorp Nsaru. 

Vooralsnog hebben we wel het bericht gekregen dat hij goed is aangekomen maar 

hebben we nog geen reisverhalen gehoord. Nu Gert de Wit tot de meivakantie afwezig is, 

nemen wij, de teamleiders Manon van Druten en Rachel Naron, het roer over. Dus voor 

vragen die klasse-overstijgend zijn, kunt u zich tot een van ons richten, zoals vermeld in 

de vorige nieuwsbrief. Ook kunt u natuurlijk bij Joyce Dörr terecht, onze officemanager. 

CITO-Eindtoets groep 8 

De leerlingen van groep 8 maken op de ochtenden van 18, 19 en 21 april de eindtoets 

van CITO. 

De leerlingen hebben in de klas de voorbereiding gedaan op deze toets. De toets wordt 

afgenomen na het advies en de gesprekken met u en uw kind. Deze toetst ondersteunt, 

als het goed is, het beeld dat u en de leerkracht heeft van uw kind. De leerkrachten van 

groep 8 zullen zelf met de kinderen communiceren wat er van ze wordt verwacht in de 

groep op deze toetsochtenden. 

Schoolkracht ‘De Zoemerrr’ is uit! 

Afgelopen woensdag is met trots de eerste editie van ‘De Zoemerrr’ gepresenteerd 

door de redactie. De ‘Zoemerrr’ heet zo omdat onze schoolbel zo klinkt. En nu er een 

flitsende schoolkrant de naam van onze schoolbel heeft, is het geluid ineens een stuk 

aangenamer. De redactie bestaat uit kinderen uit groep 5, namelijk Flora, Koen, Pepijn, 

Anne-Sophie, Nicole en Nina. 

Sonja Schaaf, heeft de kinderen 

meegenomen in het redactiewerk en 

het (op)maken van een tijdschrift. 

Daar komt namelijk veel bij kijken. Er 

is dus veel geleerd over bijvoorbeeld 

interviewen, vragen stellen, beelden 

maken, foto’s selecteren, striptekenen, 

artikelen schrijven, etc. 

Elk kind van de St. Josephschool  krijgt 

een exemplaar van deze krant.  

Er is door meerdere ouders 

meegewerkt om dit mogelijk te maken. 

De financiële zaken, achter de 

schermen, zijn behartigd door Erik Peek. De advertenties vergoeden namelijk de 

drukkosten. Hiervoor hebben ook ouders zich ingezet, menig zelfstandige heeft een 

advertentie geplaatst. De advertenties zijn kindgericht opgesteld en alle stukjes in de 

krant zijn gemaakt voor en door de kinderen. Onze dank en trots is groot! Dit is namelijk 

een prachtig voorbeeld van educatief partnerschap in combinatie met 21st century skills. 
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Uitstapjes 

Afgelopen periode zijn er weer diverse uitstapjes met veel leerplezier afgelegd. De 

groepen 7 en 8 zijn naar kamp Amersfoort geweest. Sommige groepen gaan er volgende 

week nog heen. De kleuters hebben het ‘Eendenpad’ gevolgd in Park Schothorst. Dank 

ouders voor het inzetten van vervoersmiddelen en begeleiding. 

Van ‘scholen in de kunst’ is het project “En…Actie’ voor de groepen 5 en 6. Uw kind 

vertelt er vast iets over aan u. 

Een ‘Zwerfboek’, wat is dat?  

“Nou, gewoon, een boek dat zwerft, dat je vindt, leest en weer doorgeeft of ergens 

neerlegt voor een volgende lezer.” 

Afgelopen dinsdag heeft uw zoon/dochter een zwerfboek ontvangen via de leerkracht. Dit 

boek mogen ze lezen en vervolgens laten zwerven door het bijvoorbeeld ergens neer te 

leggen waar ze dat maar willen. Dat kan overal zijn, zoals  bijvoorbeeld op een bankje in 

het park, bij de Jumbo, in de bibliotheek of op het station.  

In de klas is er besproken hoe ze het boek eventueel kunnen volgen via internet. Ze 

hebben hun boek dan een code meegegeven en deze code is op de website 

geregistreerd. www.kinderzwerfboek.nl  

Het doel van deze actie is: kinderen stimuleren om thuis en in hun vrije tijd meer te laten 

lezen. We hopen dat de leerlingen er plezier aan beleven.  

Personeel 

De leerkrachten Joke van Werven en Natasja Boeschoten zijn weer in de groepen 

werkzaam, zij het nog niet volledig. De ouders van deze groepen (resp. 3/4 en 1/2D) 

worden apart via de Digiduif op de hoogte gehouden van de voortgang van deze re-

integratie. 

Tessa van der Knaap zal haar werkzaamheden op de Malelande voortzetten en niet 

terugkeren in groep 1/2B. Omdat Tessa eigenlijk niet voor de groep heeft gestaan, 

hebben we het afscheid klein gehouden, wellicht is het dus aan u voorbij gegaan. Leslie 

Claassen blijft tot de zomer op donderdag en vrijdag werken in groep 1/2B. Zij staat op 

maandag en dinsdag in groep 7 als vervanger voor Marije Kamerling.  

Bij juf Michelle (van groep 6a) is er een gezonde zoon geboren, Tycho Job. Het gaat goed 

met moeder en kind, en ook met vader en grote zus natuurlijk. 

bij juf Marijn is dochter Isa al enige tijd ter wereld. Zij zal binnenkort  weer terug komen 

in groep 6b. Dit wordt aan de betrokken ouders per Digiduif gecommuniceerd. 

 

Koningsspelen 

Op 22 april zijn de Koningsspelen en natuurlijk het 

Koningsontbijt. U als ouders bent reeds geïnformeerd 

door de commissie die dit voorbereidt. Wederom met 

vele ouderinzet die deze dag mogelijk maakt. Waarvoor 

veel dank. 

Op deze dag gelden de normale schooltijden. 
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Tuinwerkochtend (herhaald bericht) 

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. 

 

 

uit de wijk: 

Eerste Heilige Communie  

Aanstaande zondag 17 april is het feest voor vijf kinderen uit onze groepen 4. Zij doen 

om 11:00 uur hun Eerste Heilige Communie in de St. Josephkerk in Hooglanderveen. 

Na maanden van voorbereidingen zullen zij tijdens een feestelijke viering voor het eerst 

deelnemen aan de Communie. 

Het thema van de viering is ‘Samen onderweg’. 
Iedereen is van harte welkom om dit met ons mee te vieren.  

Elise Hilhorst, Harmen van Rheenen, Matts Molenberg, Olivier de Bruin en Pien van Beek, 

alvast van harte gefeliciteerd! 

We wensen jullie een mooie viering toe en daarna een feestelijke dag! 
Namens de werkgroep EHC St. Joseph, Marije Seinen 

Namens de collega’s van de St. Josephschool, 

Met vriendelijke groet,  

 

Manon van Druten 

Rachel Naron 

(teamleiders) 


