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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 en verzorgers 

Afgelopen week stond in het thema van Koningsdag. De oranje vlaggetjes hangen 

misschien nog wel op het plein. We gaan nu een weekje vakantie tegemoet. Na de 

vakantie zal Gert de Wit weer op zijn post zijn en zijn taken als directeur wederom op 

zich nemen. In de bijlage bij deze DigiDuif leest u nog een brief van hem afkomstig uit 

Malawi, via de digitale snelweg, voor u als ouders en ook voor de kinderen. U leest dat er 

veel goeds gedaan kan worden voor deze mensen door het geld dat is ingezameld door 

de beide scholen. Ondertussen zijn er wat vragen gerezen ten aanzien van de besteding 

van het ingezamelde geld. In de brief van Gert de Wit wordt hier al iets over gezegd. 

Voor de duidelijkheid, de reis- en verblijfkosten worden niet van het ingezamelde bedrag 

betaald. Het ingezamelde geldbedrag wordt in zijn geheel besteed aan het goede doel, 

aan het waterproject Nasru en het zelfstandig kunnen oogsten door de bevolking van dat 

dorp. Er is natuurlijk veel geld opgehaald en ook rees de vraag waarom we niet iets voor 

de school hebben gehouden. Dat is toch ook voor de ontwikkeling van onze kinderen? 

Dat klopt, maar als we een bedrag voor de school hadden willen besteden, dan hadden 

we dit van te voren af moeten spreken. Nu hebben DOK12 en onze school gezamenlijk 

aan dit goede doel gewerkt en kunnen we niet n.a.v. het hoge bedrag dat is ingezameld, 

geld afromen voor eigen gebruik. Het is wel een goed idee voor een volgende actie om 

een streefbedrag vast te stellen en alles wat daar over heen gaat aan onze school en 

onze kinderen te besteden. Deze tip nemen we zeker mee. Natuurlijk zal Gert de Wit een 

kostenoverzicht overleggen met het team en de medezeggenschapsraad (MZR) waar de 

gelden naar toe zijn gegaan. Dat wordt in een volgende MR-vergadering als agendapunt 

meegenomen.  

We wensen u komende week een fijne vakantie toe en dat het zonnetje zich maar veel 
mag laten zien. Tot 9 mei! 

Personeel 

Marijn Klapwijk zal een week na de meivakantie weer beginnen in groep 6b na haar 

zwangerschapsverlof.  Haar eerste werkdag is dan 18 mei. Evelien Morren, die nu de 

vervanging doe, zal vrijdag 13 mei afscheid nemen van groep 6b en van onze school. We 

wensen haar veel geluk met het vinden van een vaste baan en heten Marijn weer 
hartelijk wel 

 

GGD-onderzoeken voor de kinderen van de groepen 7  

Deze zijn uitgevoerd afgelopen week. De ouders van de kinderen krijgen via de post 

bericht over dit onderzoek. Deze communicatie gaat niet via de school, wij faciliteren 

alleen de ruimte voor de onderzoeken. 

 

 

Schoolreis groepen 1 t/m 4 

De schoolreisjesperiode komt er weer aan. 

Ons eerste reisje is voor de groepen 1 t/m 4 op dinsdag 17 mei, dat is de dag na Tweede 

Pinksterdag. De organisatie is al volop bezig om alles goed te regelen, u wordt op de 

hoogte gehouden door de commissieleden; juf Leonie, Juf Nicky en juf Sanne. 
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Hoofdluizen gespot 

Er zijn donderdag jl. in twee klassen luizen en neten geconstateerd. Deze groepen zijn 

geïnformeerd en natuurlijk ook de ouders van de betreffende kinderen. Het is raadzaam 

om in de vakantie even extra te controleren en eventueel extra te kammen met een 

goede netenkam, ook al verwacht u dit niet bij uw kind, het kan toch onverwachts raak 

zijn met een luizengewoel op het hoofd van uw kind. Ze springen snel over, vooral door 

toename van samen gamen, samen op de smartphone een spelletje spelen of een selfie 

maken met een groepje kinderen. De hoofden van kinderen zijn dan dichtbij elkaar en de 

luis is zo overgesprongen. Het warme weer zorgt ook voor snellere aanwas van dit 

kriebelbeestje. We gaan natuurlijk na de meivakantie weer controleren op school, maar 

doet u dit ook thuis s.v.p. Hartelijk dank! 

 

 

 

Namens de collega’s van de St. Josephschool, 

Met vriendelijke groet,  

 

Manon van Druten 

Rachel Naron 

(teamleiders) 

 
 


