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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

Groepsverdeling groepen 3, schooljaar 2017 / 2018
Er komen volgend jaar twee groepen 3 en een combinatiegroep 2/3.
Daarnaast blijven er vier kleutergroepen, waar de instroom van vierjarigen in wordt
opgevangen.
Als uw kind nu in groep 1 of in groep 2 zit, kan het dus zijn dat hij of zij in de
combinatiegroep 2/3 wordt geplaatst.
Na de meivakantie, op 1 mei, gaan de leerkrachten een start maken met het indelen van
deze nieuwe groepen 3 en de 2/3 voor volgend schooljaar. Wilt u iets doorgeven wat van
belang is om te weten t.a.v. deze groepsverdeling, doet u dat dan via de mail aan de
leerkracht van uw kind. Het kan gaan om een vraag, het kan gaan om een voorkeur van
plaatsing bij een bepaald kind.
Wilt u dit voor de meivakantie van 22 april, de leerkracht laten weten? Dus: als er geen
bijzonderheden zijn die u graag meldt, hoeft u geen actie te ondernemen.
Wij kijken bij de groepsverdeling natuurlijk naar de balans jongens/meisjes in een groep,
vriendjes, vriendinnetjes, kansrijke combi's en kinderen die na 2 jaar bij elkaar in de
kleuterklas gezeten te hebben juist baat hebben om bij anderen nieuwe kinderen te
starten.
De kinderen die in de 2/3 worden geplaatst, hebben hun eigen aanbod, dus een
lesaanbod voor groep 2 en lesaanbod voor groep 3. De kinderen van groep 2 uit de
combi gaan met de andere kleutergroepen buiten spelen, zodat de kinderen van groep 3
het leesaanbod en het rekenaanbod van groep 3 in die tijd aangeboden kunnen krijgen.
Natuurlijk is er ook een gezamenlijk aanbod aan de groep als geheel.
We hebben inmiddels twee jaar ervaring met het draaien van een combinatiegroep 2/3,
dus voor ons is dit geen nieuwe ervaring, voor sommige kinderen is het juist zeer
geschikt.
Rachel Naron (bouwteamleider onderbouw)

POP-UP lunch show
Heeft uw kind u ook vertelt over de lunchshows die zijn gegeven? Ik hoop het. Vraag er
anders eens naar.
Wij kijken met plezier terug op drie door de kinderen zelf georganiseerde lunchshows,
waar een 60-tal ouderen van ons dorp en Vathorst gebruik van hebben gemaakt.
Prachtig om te zien hoe de kinderen die ter plekke, in De Dissel, het geheel mochten
verzorgen, zich voor 100% van hun taak kweten. Wat kunnen kinderen hun
verantwoordelijkheid nemen, en serieus, gedreven en betrokken hun taak uitvoeren. We
kregen van de ouderen complimenten hierover. Hopelijk hebben zij die ook aan de
kinderen gegeven, want dat hebben zij meer dan verdiend. Zij verbaasden zich hier ook
over. Wij eigenlijk niet. Want wat we weten is dat eigenaarschap altijd werkt. Iets
moeten werkt minder motiverend.
Dit project paste precies in de traditie van Pasen, en wat Jezus ons geleerd heeft. Zorg
hebben voor elkaar, iets doen voor een ander.
(lees verder op de volgende pagina)
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Dat hebben uw kinderen tijdens dit project zeer goed gedaan. Daar hebben wij hen mee
gecomplimenteerd. Fijn als u dat ook zou doen.
Opdat wij hier ook van leren, hebben wij u een enquête toegestuurd, waarvan wij vragen
of u die wilt invullen. De uitslag daarvan zal voor ons voer / input zijn voor een volgend
project, om dit per keer beter te maken.
Hiermee kunnen wij ons onderwijs zo boeiend en betekenisvol mogelijk maken en
talenten de kans geven zich te laten zien.

Hoe bezorgen we onze oudere
medemens een paar leuke uren? Nou,
zo dus.

Wekelijks informatieblad van de St. Josephschool te Hooglanderveen
Nr. 31 van de 7e jaargang 13-4-2017

Nieuwsbrief

31

2016 / 2017

Paasfeest
We hadden in de kerk een sfeervolle Paasviering. Een van de collega’s las het
Paasverhaal voor en er werd gezongen. ‘s Middags liep er en Paashaas rond de school. In
de hal van school een kippenren met 19 kuikens en een kloek. Voor veel kinderen een
fascinerend gebeuren.
Wij zijn de OAC weer dankbaar dat zij geholpen hebben, om van deze dag en de viering
in de Kerk weer een mooie dag te maken. Die extra handen; de kinderen (en wij dus)
zijn er erg blij mee! BEDANKT!!

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 12.00 uur voor de groepen 1/2 en om 13.00 uur
voor de groepen 3/8. De groepen ½ worden opgehaald van school. De groepen
3/8 worden opgehaald bij het voetbalveld. 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.

Uit de wijk
Oranjevereniging zoekt vrijwilligers voor de Koningsdagfestiviteiten op 27 april.
Wij zoeken vrijwilligers voor de binnenspelen (kinderen 3 t/m 6 jaar). U kunt dan bij een
spel staan of een groepje begeleiden. En voor de buitenspelen (kinderen 7 t/m 12 jaar)
zoeken wij hetzelfde. U kunt zich opgeven bij:
Astrid Velner (tel: 0610217071 of ahmvelner@gmail.com)
Pasen in Vathorst - Hooglanderveen
Voor een gezellige voorbereiding op Pasen is jong en oud welkom in de
pastorietuin en -bos achter de St. Josephkerk in Hooglanderveen. De Vrolijke
Paastuin start om 18.00 uur, rond etenstijd, dus zijn er gratis poffertjes voor iedereen.
Verder: een knusse kinderboerderij, de filmvoorstelling van 'Pasen met de
Zandtovenaar'; workshop paaskaarsen maken, een speurtocht in het bos en de
prijsuitreiking van de Paaspuzzeltocht!
De toegang bij de Paastuin is gratis en bij minder droog weer zijn alle activiteiten
overdekt!
Zondag 16 april is om 11.00 uur het grote Paasfeest in een feestelijke eucharistieviering
met pastor Roderick Vonhögen. Er is Kinderwoorddienst en alle kinderen kunnen na de
viering paaseieren zoeken.
Namen mijn collega’s,
wens ik u en uw gezin Gezellige Paasdagen!
Gert de Wit (directeur)
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