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Personeel  
Juf	  Sanne:	  Op	  maandag	  13	  mei	  is	  juf	  Sanne	  bevallen	  van	  haar	  zoontje	  Dani.	  Met	  moeder	  en	  kind	  
gaat	  alles	  goed.	  	  
	  
We	  juf	  Sanne,	  haar	  man	  en	  Dani	  veel	  geluk	  met	  zijn	  drietjes!	  	  

Jaarl i jkse  ouderbijdrage  
Beste	  ouders,	  ik	  wil	  u	  vragen	  te	  controleren	  of	  u	  de	  jaarlijkse,	  overigens	  vrijwillige,	  ouderbijdrage	  heeft	  
voldaan.	  Zoals	  u	  weet	  betalen	  wij	  daarvan	  alle	  extra’s	  om	  school	  heen	  die	  het	  voor	  de	  kinderen	  aangenaam	  
maakt.	  	  Schoolreis	  bijv.	  Dank	  daarvoor.	  Mocht	  u	  niet	  meer	  weten	  hoe	  u	  dit	  kunt	  voldoen,	  wilt	  u	  dan	  contact	  
opnemen	  met	  Anouschka	  Tiddens,	  onze	  administratief	  medewerker.	  Met	  dank.	  

Schoolreis   groep  1  /m  7  
Wat	  een	  heerlijke,	  zonovergoten	  dag	  hebben	  we	  afgelopen	  dinsdag	  gehad	  met	  schoolreis.	  Kinderen,	  ouders	  
en	  leerkrachten	  hebben	  volop	  genoten.	  Via	  de	  Parro	  app	  zijn	  er	  foto’s	  van	  de	  kinderen	  gedeeld.	  Leuk	  om	  
terug	  te	  zien.	  	  

Cito  eindtoets  groep  8  
De	  uitslag	  van	  de	  jaarlijkse	  CITO	  eindtoets	  voor	  groep	  8	  is	  binnen.	  Dit	  jaar	  zitten	  wij	  onder	  de	  landelijke	  
norm.	  Deze	  is	  535,7	  en	  wij	  hebben	  als	  school	  een	  gemiddelde	  van	  533,9.	  

Altijd	  jammer	  als	  een	  school	  niet	  boven	  het	  landelijk	  gemiddelde	  uitkomt.	  Het	  was	  voor	  deze	  jaargroep	  een	  
voor	  ons	  echter	  een	  verwachte	  uitkomst.	  Hoe	  graag	  we	  (onze	  maatschappij)	  het	  ook	  willen,	  dit	  soort	  zaken	  
zijn	  niet	  altijd	  volledig	  te	  sturen.	  Kinderen	  zijn	  geen	  robots	  en	  ze	  langs	  een	  objectieve	  meetlat	  leggen,	  
betekent	  dan	  ook	  dat	  dat	  lager	  uit	  kan	  pakken,	  dan	  is	  bedacht.	  Er	  zijn	  veel	  variabelen	  die	  van	  invloed	  zijn	  op	  
de	  ontwikkeling	  van	  een	  kind.	  Daar	  is	  ons	  onderwijs	  er	  een	  van.	  

Voor	  ons	  is	  belangrijker	  dat	  de	  kinderen	  allemaal	  naar	  een	  school	  van	  Voortgezet	  Onderwijs	  gaan	  waar	  zij	  
graag	  heen	  willen	  en	  waar	  zij	  gezien	  hun	  capaciteiten	  zich,	  ons	  inziens,	  goed	  verder	  kunnen	  ontwikkelen.	  Al	  
in	  januari	  geven	  wij	  ouders	  en	  kind	  een	  schooladvies,	  gebaseerd	  op	  al	  hun	  jaren	  bij	  ons	  op	  school.	  Wij	  
hebben	  dus	  een	  brede	  scope	  op	  wat	  zij	  kunnen	  en	  kennen.	  Mocht	  de	  CITO	  naar	  boven	  afwijken	  van	  ons	  
advies,	  dan	  spreken	  wij	  met	  kind	  en	  ouders	  of	  naar	  boven	  bijstellen	  waardevol	  is.	  Want	  de	  lat	  hoger	  leggen	  
dan	  haalbaar,	  kan	  makkelijk	  leiden	  tot	  een	  negatieve	  leerervaring.	  Mocht	  het	  lager	  zijn,	  dan	  handhaven	  wij	  
het	  advies,	  of	  kind	  en	  ouders	  zouden	  anders	  willen.	  Voor	  ons	  is	  de	  CITO	  slechts	  een	  2e	  criterium.	  Ons	  advies	  
gebaseerd	  op	  jaren	  werken	  met	  het	  kind,	  is	  voor	  ons	  leidend.	  

Overigens	  analyseren	  wij	  natuurlijk	  wel	  de	  gegevens	  van	  de	  toets	  om	  ons	  onderwijs	  te	  verbeteren.	  Dit	  
verantwoorden	  en	  delen	  wij	  met	  de	  Medezeggenschapsraad.	  Tevens	  met	  ons	  bestuur.	  
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Oproep  vanuit   groep  8  
Welke	  ouder	  vanuit	  onze	  school	  is	  bekend	  met	  het	  gebruik	  van	  headsets?	  
Wij	  zoeken	  een/enkele	  ouder(s)	  om	  ons	  op	  de	  twee	  musicaldagen	  bij	  te	  staan	  op	  het	  
gebied	  van	  de	  geluidsverzorging.	  Deeltijd	  met	  enkelen	  samen	  is	  uiteraard	  ook	  
mogelijk.	  Vorig	  jaar	  hebben	  we	  voor	  het	  eerst	  gebruik	  gemaakt	  van	  headsets,	  dat	  
willen	  we	  dit	  jaar	  weer	  doen.	  Onze	  hulpouder	  van	  vorig	  jaar	  is	  echter	  niet	  in	  de	  
gelegenheid	  om	  ons	  weer	  van	  dienst	  te	  zijn.	  	  

Concreet	  vragen	  wij:	  	  

• Iemand	  die	  voor	  ons	  deze	  sets	  kan	  huren;	  
• Iemand	  die	  in	  staat	  is	  om	  te	  sets	  in	  te	  regelen;	  
• Iemand	  die	  het	  leuk	  vindt	  om	  op	  de	  musicaldag	  betrokken	  te	  zijn	  bij	  de	  uitvoeringen.	  

Hopelijk	  gaan	  wij	  een	  enthousiaste	  ouder	  treffen!!Aanmelden	  kan	  via	  m.vdploeg@kpoa.nl.	  	  

Uit  de  school  geklapt  
Juf	  Leslie:	  	  	  Wanneer	  ik	  na	  een	  dag	  werken	  naar	  de	  auto	  loop	  over	  het	  schoolplein	  lijk	  ik	  wel	  een	  
beroemdheid.	  Over	  het	  schoolplein	  hoor	  ik	  “Juf	  Leslie,	  Juf	  Leslie,	  kijk	  Juf	  Leslie	  is	  daar!!”.	  En	  er	  komen	  van	  
alle	  kanten	  kinderen	  op	  mij	  afrennen	  om	  nog	  even	  een	  knuffel	  van	  de	  juf	  te	  krijgen!	  Van	  dit	  soort	  momenten	  
kan	  ik	  erg	  genieten	  en	  besef	  ik	  weer	  hoe	  belangrijk	  je	  voor	  deze	  kinderen	  bent.	  	  
Als	  juf	  van	  de	  kleuters	  krijg	  ik	  regelmatig	  de	  vraag	  van	  mensen	  om	  mij	  heen	  hoe	  ik	  het	  toch	  volhoud.	  Zijn	  ze	  
dan	  niet	  druk?	  En	  is	  het	  dan	  niet	  vermoeiend?	  Ja,	  dat	  is	  het	  zeker.	  Maar	  je	  krijgt	  er	  ook	  heel	  veel	  voor	  terug.	  
Het	  is	  mooi	  om	  een	  bijdrage	  te	  kunnen	  leveren	  aan	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  kinderen.	  En	  het	  is	  in	  ieder	  geval	  
nooit	  saai	  ;-‐)	  	  
Afgelopen	  dinsdag	  waren	  we	  op	  schoolreisje	  naar	  de	  Julianatoren.	  De	  kinderen	  waren	  echt	  de	  dagen	  aan	  het	  
aftellen	  en	  hadden	  grote	  verhalen	  over	  welke	  attracties	  ze	  allemaal	  in	  gingen.	  De	  volgende	  dag	  op	  school	  
mochten	  ze	  een	  tekening	  maken	  van	  wat	  ze	  het	  leukst	  vonden	  op	  het	  schoolreisje.	  Ik	  had	  verwacht	  veel	  
tekeningen	  te	  zien	  van	  de	  achtbaan,	  maar	  ik	  zag	  juist	  veel	  tekeningen	  van	  de	  bus.	  En	  dat	  vind	  ik	  zo	  mooi	  van	  
kleuters.	  Dat	  ze	  zo	  kunnen	  genieten	  van	  iets	  kleins,	  als	  een	  ritje	  in	  de	  bus!	  

Vanuit   de  wijk  
Zondag   is   het  feest!   
Het	  is	  groot	  feest	  op	  zondag	  19	  mei.	  Dan	  doen	  22	  kinderen	  uit	  Vathorst	  en	  Hooglanderveen	  hun	  Eerste	  
Heilige	  Communie.	  De	  viering	  begint	  om	  11.30	  uur	  in	  de	  St.	  Josephkerk.	  Alexander,	  Alyssa,	  Bart,	  Colin,	  
Dominique,	  Dylan,	  Emma,	  Filip,	  Florine,	  Gabriël,	  Joseph,	  Lars,	  Lian,	  Maarten,	  Maartje,	  Merle,	  Owen	  
Penelope,	  Robine,	  Rosalie,	  Siem	  en	  Tessa	  gaan	  een	  stralende	  dag	  tegemoet!	  

Tijdens	  de	  viering	  is	  er	  voor	  de	  allerkleinsten	  crèche	  in	  Parochiezaal	  St.	  Joseph.	  Voorganger	  is	  pastor	  
Mauricio	  Meneses,	  het	  kinderkoor	  zingt	  met	  alle	  aanwezigen	  de	  liedjes	  tijdens	  de	  viering.	  



	  
	   	  

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

3	  

Nieuwsbrief	  33	  
17	  mei	  2019	  

	  

	  

 
GGD  reist   mee!  
Op	  vakantie	  naar	  Indonesië,	  Marokko,	  Kaapverdië,	  Turkije	  ……? 
Gaat	  u	  dit	  jaar	  met	  uw	  kinderen	  op	  vakantie	  naar	  het	  buitenland?	  Zorg	  dat	  u	  goed	  voorbereid	  bent	  en	  dat	  u	  
en	  uw	  kinderen	  gevaccineerd	  zijn.Want…ook	  voor	  landen	  rond	  de	  Middellandse	  Zee	  zoals	  Marokko	  en	  
Turkije,	  maar	  ook	  voor	  Kaapverdië	  en	  andere	  landen	  ver	  weg	  zoals	  Indonesië,	  adviseren	  wij	  vaccinaties	  
tegen	  o.a.	  besmettelijke	  geelzucht	  (hepatitis	  A). 
Kinderen	  kunnen	  deze	  ziekte	  gemakkelijk	  oplopen.	  De	  ziekte	  kan	  zich	  na	  terugkomst	  van	  vakantie	  via	  de	  
toiletten,	  deurklinken,	  kranen	  en	  handdoekjes	  op	  basisscholen	  verspreiden. 
Hierdoor	  worden	  meer	  kinderen	  ziek	  en	  vervelender	  nog:	  zij	  nemen	  het	  op	  hun	  beurt	  weer	  mee	  naar	  huis	  
met	  vervelende	  gevolgen	  voor	  de	  ouders	  en	  broertjes/zusjes. 
Met	   goede	   voorbereidingen	   en	   een	   vaccinatie	   zijn	   veel	   gezondheidsproblemen	   te	   voorkomen.	   Meer	  
informatie	  over	  geelzucht	  en	  andere	  reis-‐gerelateerde	  ziekten	  vindt	  u	  op	  de	  website	  van	  GGD	  Reisvaccinatie.	  

Kijk	  op	  de	  website	  www.ggdreisvaccinaties.nl	  welke	  adviezen	  er	  gelden	  per	   land.	  U	  kunt	  eenvoudig	  online	  
een	  afspraak	  maken	  bij	  GGD	  regio	  Utrecht	  (www.ggdru.nl/reizen).	  Download	  de	  app	  GGDreistmee.	  


