
	  
	  

	  
Vragen	  over	  de	  onderwerpen	  in	  deze	  nieuwsbrief?	  Mail	  kbs.st.joseph@kpoa.nl	  

1	  

Nieuwsbrief	  32	  
10	  mei	  2019	  

	  

Personeel  
Juf	  Mara:	  Op	  27	  april	  is	  juf	  Mara	  bevallen	  een	  prachtig	  (konings)kindje!	  	  
Vigo	  Harmsen.	  Zowel	  met	  Vigo	  als	  met	  Mara	  gaat	  het	  goed.	  	  	  
	  
We	  wensen	  hen	  met	  zijn	  drietjes	  veel	  geluk!	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Schoolreis  
Algemeen  

• Omdat	  de	  groepen	  1	  t/m	  7	  op	  dezelfde	  dag	  op	  schoolreis	  gaan	  zal	  het	  Disselplein	  grotendeels	  zijn	  
afgezet	  voor	  de	  bussen.	  Wilt	  u	  die	  dag	  zoveel	  mogelijk	  proberen	  om	  lopend/op	  de	  fiets	  te	  komen?	  	  

• Mocht	  het	  gedurende	  de	  dag	  nodig	  zijn	  om	  contact	  te	  hebben	  over	  uw	  kind,	  dan	  kunt	  het	  algemene	  
nummer	  van	  school	  bellen:	  033-‐2571205.	  De	  school	  staat	  in	  contact	  met	  het	  noodnummer	  van	  
school	  op	  het	  park.	  

• Het	  is	  raadzaam	  om	  de	  weersvoorspellingen	  goed	  in	  de	  gaten	  te	  houden.	  Bij	  zonnig	  weer,	  uw	  kind	  
graag	  ’s	  morgens	  al	  insmeren.	  Bij	  regenachtig	  weer	  kunt	  u	  uw	  kind	  een	  regenjas	  meegeven.	  	  

• 	  
• Mocht	  uw	  kind	  die	  dag	  geen	  gebruik	  maken	  van	  de	  BSO,	  wilt	  u	  dit	  dan	  zelf	  regelen?	  SKA	  is	  op	  de	  

hoogte	  van	  de	  eindtijden	  van	  de	  schoolreisjes.	  	  
• Mobiele	  telefoons	  blijven	  thuis.	  

Schoolreis je   groep  1-‐2-‐3  
Het	  is	  bijna	  zover.	  Op	  dinsdag	  14	  mei	  gaan	  de	  groepen	  1,	  2	  en	  3	  op	  schoolreisje	  naar	  Julianatoren.	  U	  kunt	  uw	  
kind	  gewoon	  om	  8.30	  uur	  naar	  de	  klas	  brengen.	  Rond	  de	  klok	  van	  negen	  uur	  zullen	  we	  naar	  de	  bussen	  lopen.	  
Het	  vertrek	  van	  de	  bus	  staat	  gepland	  om	  9.15	  uur.	  

De	  begeleiders	  van	  de	  groepjes	  krijgen	  een	  koek	  en	  wat	  te	  drinken	  mee	  voor	  uw	  kind	  en	  in	  het	  park	  wordt	  
voor	  de	  lunch	  gezorgd.	  U	  hoeft	  uw	  kind	  dus	  geen	  tas	  mee	  te	  geven.	  Mocht	  uw	  kind	  speciale	  dieetwensen	  
hebben,	  overlegt	  u	  dan	  even	  met	  de	  leerkracht	  hoe	  we	  dat	  oplossen.	  

De	  bussen	  worden	  rond	  15.45	  uur	  terug	  verwacht.	  De	  kinderen	  lopen	  met	  hun	  begeleiders	  mee	  terug	  naar	  
de	  klas.	  Daar	  worden	  de	  schoolshirts	  ingeleverd	  en	  vervolgens	  komen	  de	  leerlingen	  op	  de	  gebruikelijke	  wijze	  
naar	  buiten.	  Wij	  kijken	  uit	  naar	  een	  supergezellige	  dag!!	  
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Schoolreis je   groep  4  en  5  
Volgende	  week	  dinsdag	  14	  mei	  gaan	  de	  groepen	  4	  en	  5	  op	  schoolreisje.	  De	  kinderen	  hebben	  de	  bestemming	  
te	  horen	  gekregen	  in	  de	  klas.	  Ook	  hebben	  zij	  een	  brief	  meegekregen.	  We	  gaan	  naar	  Dinoland	  in	  Zwolle!	  	  

De	  kinderen	  kunnen	  zich	  daar	  de	  dag	  goed	  vermaken,	  de	  juffen	  zorgen	  voor	  eten	  /	  drinken	  en	  snoep,	  dus	  de	  
kinderen	  nemen	  zelf	  niets	  mee.	  	  

De	  kinderen	  worden	  gewoon	  om	  8.30	  uur	  op	  school	  verwacht.	  Daar	  krijgen	  de	  kinderen	  een	  schoolshirt	  en	  
een	  sticker	  met	  hun	  naam.	  De	  bussen	  zullen	  vertrekken	  rond	  9.00	  uur.	  In	  het	  park	  krijgen	  de	  kinderen	  tussen	  
de	  middag	  een	  frietje,	  een	  snack	  en	  een	  pakje	  drinken.	  	  

In	  verband	  met	  de	  vele	  outdoor	  activiteiten	  die	  in	  het	  park	  aanwezig	  zijn,	  vragen	  wij	  om	  uw	  kind	  
comfortabele	  kleding	  en	  stevige	  schoenen	  aan	  te	  doen.	  Klimmen	  mag	  namelijk	  niet	  met	  open	  schoeisel.	  Ook	  
reservekleding	  is	  niet	  overbodig.	  	  

De	  groepen	  4	  en	  5	  worden	  rond	  16.00	  uur	  weer	  op	  school	  verwacht.	  	  

Schoolreis je   groep  6/7  
Dinsdag	  14	  mei	  gaan	  we	  met	  de	  groepen	  6	  en	  7	  op	  schoolreisje.	  De	  kinderen	  hebben	  in	  de	  klas	  de	  
bestemming	  gehoord.	  Wij	  zullen	  die	  dag	  naar	  Attractiepark	  Slagharen	  gaan!	  De	  kinderen	  worden	  om	  8:30	  
uur	  op	  school	  verwacht.	  De	  bus	  vertrekt	  ongeveer	  om	  9	  uur.	  	  

Vanuit	  school	  krijgen	  de	  kinderen	  een	  shirt	  aan,	  zodat	  ze	  goed	  te	  herkennen	  in	  het	  park	  zijn.	  De	  kinderen	  
mogen	  deze	  dag	  zelfstandig	  in	  het	  park	  rondlopen.	  Er	  zullen	  verschillende	  hulpouders	  meegaan	  voor	  het	  
toezicht	  in	  het	  park.	  Vanuit	  school	  wordt	  er	  een	  tien	  uurtje	  geregeld	  en	  een	  lunch.	  De	  kinderen	  hoeven	  dus	  
zelf	  geen	  extra	  eten	  mee	  te	  nemen.	  Het	  is	  niet	  de	  bedoeling	  dat	  de	  kinderen	  geld	  en/of	  snoep	  meenemen.	  
Verwacht	  wordt	  dat	  we	  om	  16:30	  uur	  weer	  op	  school	  arriveren.	  De	  kinderen	  melden	  zich	  dan	  af	  bij	  de	  
leerkracht.	  

Wij	  hebben	  er	  zin	  in!	  

Nieuwe  schoolleider  
Komende	  week	  zullen	  er	  gesprekken	  plaatsvinden	  met	  kandidaten	  voor	  het	  schoolleiderschap	  na	  vertrek	  van	  
Gert	  de	  Wit.	  Er	  is	  een	  benoemingsadviescommissie	  actief	  die	  daaraan	  vorm	  geeft.	  De	  verwachting	  is	  dat	  
tegen	  eind	  juni	  bekend	  zal	  zijn	  of	  er	  een	  kandidaat	  is	  en	  zo	  ja	  wei.	  Dan	  zijn	  alle	  kwaliteitsstappen	  in	  de	  
procedure	  doorlopen.	  Onze	  stichting	  gaat	  niet	  over	  een	  nacht	  ijs.	  

Eerste  communie  
Zondag	  19/05	  doen	  enkele	  van	  onze	  vierdejaars	  kinderen	  hun	  eerste	  Heilige	  Communie	  in	  de	  St.	  Josephkerk.	  
Voor	  het	  kind	  en	  zijn/haar	  ouders.	  Een	  dag	  om	  met	  trots	  op	  terug	  te	  kijken.	  

Altijd	  weer	  een	  heugelijke	  gebeurtenis	  in	  een	  katholiek	  gezin.	  Een	  feestdag	  voor	  allen.	  

Het	  team	  van	  de	  St.	  Josephschool	  wenst	  de	  kinderen	  en	  hun	  ouders	  en	  broertjes	  en	  zusjes	  van	  harte	  
gefeliciteerd!	  
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Uit  de  school  geklapt  
Juf	  Joke:	  	  Eén	  van	  mijn	  hobby’s	  is	  lezen.	  Wekelijks	  ben	  ik	  te	  vinden	  in	  de	  bibliotheek	  op	  zoek	  naar	  
goede	  boeken.	  Hoe	  mooi	  is	  het	  niet	  om	  kinderen	  te	  zien	  genieten	  van	  hun	  boek.	  Ook	  prachtig	  om	  
de	  verwondering	  in	  hun	  ogen	  te	  zien	  als	  het	  lukt	  om	  woordjes	  te	  lezen,	  eerst	  hakkend,	  daarna	  
zoemend	  en	  vervolgens	  vloeiend.	  

Ook	  is	  het	  leuk	  om	  te	  zien	  dat	  de	  meeste	  kinderen	  dit	  redelijk	  snel	  onder	  de	  knie	  krijgen.	  Steeds	  zijn	  
wij	  op	  zoek	  naar	  de	  beste	  manier	  om	  dit	  voor	  elkaar	  te	  krijgen.	  

Sommige	  kinderen	  maken	  gebruik	  van	  de	  unieke	  Kleurmethode.	  Anderen	  krijgen	  sinds	  kort	  hulp	  
van	  een	  	  computergestuurd	  interventieprogramma	  Bouw!	  	  

Waar	  ik	  nu	  o.a.	  heel	  blij	  van	  word	  is	  het	  feit	  dat	  de	  kinderen	  van	  groep	  7	  en	  8	  de	  kinderen	  van	  
groep	  2,	  3	  en	  4	  hier	  wekelijks	  bij	  helpen.	  Altijd	  zijn	  ze	  stipt	  op	  tijd,	  enthousiasmeren	  en	  bemoedigen	  
ze	  de	  jonge	  lezertjes.	  Ook	  zorgen	  ze	  voor	  vervanging	  als	  er	  iemand	  ziek	  is	  en	  vaak	  weten	  zij	  goed	  
aan	  te	  geven	  wat	  er	  nog	  geoefend	  moet	  worden.	  

Van	  die	  zorg	  voor	  elkaar	  en	  het	  plezier	  bij	  de	  leesactiviteiten	  geniet	  ik	  elke	  keer	  weer.	  

Juf	  Frouke:	  	  Toen	  ik	  in	  2011	  mijn	  eerste	  sollicitatiegesprek	  had,	  werd	  mij	  gevraagd	  welk	  vak	  ik	  het	  liefste	  aan	  
de	  kinderen	  gaf.	  Mijn	  antwoord	  was	  beeldende	  vorming.	  Met	  dit	  antwoord	  heb	  ik,	  zo	  kreeg	  ik	  later	  te	  horen,	  
mijn	  eerste	  baan	  als	  juf	  in	  de	  wacht	  gesleept.	  Als	  je	  aan	  ons	  leerkrachten	  vraagt	  wat	  belangrijk	  is,	  zullen	  we	  
vaak	  de	  vakken	  rekenen,	  spelling,	  taal	  en	  begrijpend	  lezen	  opnoemen.	  Ik	  ben	  echter	  zo’n	  juf	  die	  naast	  deze	  
vakken	  ook	  veel	  waarde	  hecht	  aan	  de	  kunstzinnige	  vakken	  die	  we	  op	  school	  mogen	  geven.	  Juist	  de	  
lesmomenten	  van	  muziek,	  tekenen	  en	  beeldende	  vorming	  (knutselen)	  zijn	  een	  bron	  van	  informatie.	  Je	  komt	  
de	  meest	  grote	  verrassingen	  tegen.	  Verborgen	  talenten	  komen	  opeens	  boven	  water	  drijven.	  Zo	  heb	  ik	  
enkele	  jaren	  geleden	  een	  jongetje	  les	  mogen	  geven	  waarbij	  leren	  niet	  vanzelf	  ging.	  Het	  was	  dagelijks	  een	  
strijd	  om	  zijn	  werk	  te	  maken	  en	  hem	  bij	  de	  les	  te	  houden.	  Maar	  zodra	  het	  tijd	  was	  om	  creatief	  werk	  te	  
verrichten,	  had	  ik	  opeens	  een	  ander	  jongetje	  in	  de	  klas.	  Hij	  was	  enthousiast,	  zelfverzekerd	  en	  trots	  op	  wat	  hij	  
maakte.	  Hij	  werkte	  keihard,	  hielp	  anderen	  en	  kwam	  ook	  zelf	  met	  tekenopdrachten	  voor	  de	  klas.	  	  
Ieder	  kind	  heeft	  zijn	  eigen	  talenten.	  En	  het	  mooie	  aan	  mijn	  werk	  is	  om	  deze	  te	  ontdekken	  en	  de	  kinderen	  de	  
kans	  en	  ruimte	  te	  geven	  om	  ze	  verder	  te	  ontwikkelen.	  	  	  

Vanuit   de  wijk  
Kerk  op  Schoot  voor  peuters  en  kleuters     
Er	  komt	  weer	  een	  viering	  voor	  alle	  peuters	  en	  kleuters!	  Op	  zondag	  12	  mei	  nodigt	  pastor	  Beer	  je	  uit	  voor	  een	  
nieuwe	  Kerk	  op	  Schoot	  in	  Parochiezaal	  St.	  Joseph.	  Je	  hoort	  tijdens	  Kerk	  op	  Schoot	  het	  verhaal	  van	  de	  Goede	  
Herder,	  die	  zijn	  schapen	  én	  ons	  roept;	  we	  gaan	  een	  vrolijke	  knutsel	  maken,	  zingen	  liedjes	  en	  worden	  stil	  voor	  
de	  gebedjes	  bij	  de	  kaarsen.	  We	  beginnen	  met	  alle	  andere	  mensen	  om	  11.00	  uur	  in	  de	  St.	  Josephkerk,	  daarna	  
neemt	  pastor	  Beer	  de	  kinderen	  en	  (een	  van)	  hun	  ouders	  mee	  naar	  de	  Parochiezaal.	  In	  de	  kerk	  gaat	  de	  viering	  
voor	  iedereen	  van	  8	  jaar	  en	  ouder	  gewoon	  verder.	  
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