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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

Na vele voorbereidingenzijn de werkgroep, bestaande uit ouders en teamleden, erin
geslaagd, samen met basisschool Atlantis uit Vathorst, een mooi sportprogramma samen
te stellen voor de Koningsdag. Dit is een mega-organisatie, dus ik spreek hier vooraf
mijn grote waardering uit voor wat is bereikt. Werkgroep, OAC en alle ouders die
kwamen helpen op de ze dag, IEDEREEN HEEL ERG BEDANKT!
Met gelukkig droog weer, hebben de kleuters op school en de groepen 3/8 op de velden
van voetbalvereniging Hooglanderveen, hun beste beentjes voorgezet om sportief de
Koningsdag luister bij te zetten. Leuk om te zien, fijn om mee te maken! Wat is het toch
belangrijk voor kinderen om sportief te bewegen. De lol straalde ervan af.

Eindtoets PO klaar
De kinderen van de groepen 8 hebben de eindtoets in alle rust en ontspanning kunnen
maken. Dat was fijn. In mei volgt de uitslag die natuurlijk met de kinderen en hun
ouders wordt gedeeld. Na hard werken hebben zij hun vakantie verdiend!
Dodenherdenking op 4 mei
Kinderen van onze groepen 7, maken dit jaar een onderdeel uit van de dodenherdenking
in Hoogland, waar ook de doden van WO II, uit Hooglanderveen herdacht worden. In de
week van 4 mei schrijven alle kinderen een gedicht met het thema “Tweede
Wereldoorlog”. Samen kiezen zij het voor hen meest aansprekende gedicht uit. Dat
gedicht wordt tijdens de plechtigheid voorgelezen.
Het is goed om onze kinderen bewust te laten worden en blijven van wat is gebeurd!
Geschiedenis kleurt onze toekomst. Hopelijk zullen zij deze les als verantwoordelijk
burger later uitdragen. Vrede is een onbeschrijflijk groot goed!
Zomerfeest van 22 juni verplaatst naar 29 juni.
Voor in uw agenda alvast. De datumwijziging heeft te maken
met het schoolkamp van groep 8 en dat er op 22 juni zand
gestort wordt op de parkeerplaats voor de school i.v.m. het
Hooglanderveense beach volleybaltournooi.
De data zijn verwerkt in de agenda / kalender van school.

Schoolfotograaf
Vanaf 1 mei zal de schoolfotograaf enkele dagen op school bivakkeren. Als het goed is
bent u op de hoogte. Informatie hebt u via de DigiDuif ontvangen.
5 mei gewone schooldag
Wellicht overbodige informatie, maar om verwarring te voorkomen.
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POP-UP lunch show
Enkele reacties van mensen die hebben genoten, wil ik u niet onthouden.
Ik vind het POP-UP lunch project een fantastisch initiatief! Hulde dat jonge en oudere
mensen op deze wijze met elkaar in contact worden gebracht waardoor de betrokkenheid
en saamhorigheid wordt versterkt. (GB)
Beste kinderen ( voor en achter de schermen), begeleiders, en de stille krachten achter
de pop-up lunch,
Onze oma's hebben respectievelijk maandag en dinsdag deel genomen aan de pop up
lunch...en ze kwamen allebei zeer enthousiast terug. Ze hebben ECHT genoten ! De
kinderen waren zo galant, van a tot z! Lekker gegeten, leuke acts.. aan alles was
gedacht..
Ze genieten nu nog steeds na....
Met vriendelijke groeten, Namens oma Anneke en oma Gerda,
Botterblom



Groeten familie

De kinderen waren zeker galant en enthousiast. Goed bedienen is een vak.
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Mad Science, naschools techniekaanbod voor kinderen van groep 3 t/m 8
Het naschoolse techniekaanbod dat via Mad Science op onze school te volgen is, wordt
door zo'n 40 kinderen met veel plezier gevolgd. Er kan nog een derde groep starten met
een naschoolse techniekcursus van Mad Science.
Kosten bedragen ongeveer € 65,= per kind.
Echter, er zijn nog niet genoeg kinderen om deze groep te starten. Mocht uw kind graag
mee doen aan dit aanbod kunt u zich nog via de website www.madscience.org opgeven.
Inschrijven kan tot 10 mei.
Deze derde cursus is op de woensdagmiddagen, startend om 12.45 uur. Kinderen nemen
zelf hun lunch mee.
Mocht uw kind graag willen, maar ontbreken u de middelen, dan kunt u in contact treden
met Gert de Wit (directeur) voor een oplossing.
Op de website staan de data van dit aanbod.

www.madscience.org

Dit jaar hebben we nog een week vakantie te goed, de week van 22 t/m 26 mei.

Het team van de St. Josephschool wenst u met uw
kinderen een fijne meivakantie toe!
Tot maandag 1 mei.
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Uit de wijk.
Pasen is voorbij en het was meer dan geslaagd! Een gezellige Paastuin met
konijnen, een speurtocht, paaskaarsen maken en de uitreiking van de Paaspuzzeltocht
door pastoor Tuan. Maar liefst 24 kinderen konden met een mooie prijs naar huis.
Beschikbaar gesteld door de ondernemers in Vathorst en Hooglanderveen.
En op eerste paasdag een volle St. Josephkerk en 50 kinderen in de Kinderwoorddienst,
die pastor Roderick uitgezwaaid hebben voor zijn pelgrimstocht naar Santiago. Eerste
pinksterdag is hij weer terug en komt hij over zijn avonturen vertellen.

Namens mijn collega’s, een goed weekend gewenst!
Gert de Wit (directeur)
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