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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  

 

 

Lieve kinderen en beste ouders/verzorgers 

Komende maandag gaan wij met jullie, de kinderen van de groep 3 t/m 8, in twee 

bouwen kijken naar de film die wij hebben gemaakt van de waterceremonie in Nsaru. 

Ook tonen wij wat beelden van Malawi zelf. De film heeft wat dat betreft een wat breder 

wereldoriënterend karakter. Daarna zetten wij de film op onze website, zodat ook u kunt 

zien wat uw kinderen teweeg hebben gebracht in Nsaru. Mocht u daar vragen over 
hebben, stelt u die dan gerust. Kom langs of stuur een mail. 

Daarmee sluiten wij dit project af. Waarna ons nog rest u ontzettend te bedanken voor 

de kans die ProMundo heeft gehad deze fantastische bijdrage aan Malawi te hebben 
kunnen doen. Zikomo Kwambiri! 

Mocht u het verder willen volgen, kijk dan op facebook.com/stichtingpromundo.nl 

Hartelijke groet, namens Els (voorzitter ProMundo), Gert de Wit    

Inspectiebezoek 

Maandag 6 juni komt de inspectie onze school bezoeken. Nadat wij in 2012 op alle 

fronten voldoende waren beoordeeld, weer een mooi moment van reflectie op ons 

handelen. Mevrouw Maud van den Berg komt een aantal klasbezoeken doen om de 

kwaliteit van het lesgeven te beoordelen. Tevens een onderzoek naar allerlei zaken op 

administratief vlak. Ook zal de schoolveiligheid onder de loep worden genomen. 

Ook zal zij spreken met een aantal ouders, kinderen en leerkrachten. Dat resulteert in 

een beoordeling die zij op dinsdag 7 juni met ons zal bespreken. Wij zullen haar ook 

deelgenoot maken van onze visie en onze ambities. Dit onder het toeziend oog van ons 
bestuur.  

Het is een waarderend onderzoek, niet om af te rekenen, maar om ontwikkeling te 

bevorderen. Natuurlijk houden wij u van de uitslag op de hoogte. 

Formatie van schooljaar 2016-2017 (zie ook bijlage groepsverdeling bij deze 
DigiDuif) 

We komen in de fase van het samenstellen van de formatie voor het volgende schooljaar. 
Altijd weer een pittig proces. 

Komend jaar kunnen we gezien de leerlingaantallen werken met 17 groepen, waarvan 

alleen de vier kleutergroepen ½ gecombineerd zijn. De overige groepen zijn allemaal 

egaal. Voor het didactische proces toch optimaler dan combinatiegroepen. Alhoewel ook 
in een combinatiegroep de leerdoelen gewoon gehaald worden. 

Dat betekent dat wij aan de slag gaan met het samenstellen van deze nieuwe groepen. 

Het gaat om de groepen 2, 3 en 4 van dit schooljaar, die volgend schooljaar leiden tot 

twee groepen 3, twee groepen 4 en twee groepen 5. 
(Lees verder op de volgende pagina) 
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Dat betekent dat de leerkrachten van alle groepen een sociogram maken om te bezien 

waar voor de kinderen hun affiniteiten liggen i.v.m. vriendschapsrelaties en/of met wie 

zij fijn werken/spelen bijv. Ook of er klas overstijgende relaties zijn. Wij hanteren op 

school een lijst met criteria die een rol spelen bij zo’n verdeling. Die voeg ik als bijlage 

aan deze DigiDuif toe. Daarnaast vragen wij u als ouder altijd, of er zaken spelen die 

voor het kind van belang zijn, maar wellicht bij ons niet bekend. U kunt deze kenbaar 

maken aan de leerkracht van uw kind. Deze zaken wegen wij mee in de verdeling. 

Echter, wij maken de keuze om dit al dan niet te gebruiken, omdat het uitbalanceren van 

een groep een delicate zaak is. Wat u ons meldt over uw kind, hoe legitiem ook, is soms 

in de setting van een groep minder relevant. In die zin hoop ik dat u vertrouwen heeft in 

ons vakmanschap. Mocht er geen gebruik gemaakt worden van uw informatie, dan 

koppelt de leerkracht aan u terug waarom niet. De gevraagde info moet uiterlijk 25 

mei binnen zijn. 

Via een aparte DigiDuif zullen wij deze informatie ook nog specifiek naar de betreffende 
ouders sturen toesturen. 

Om u als betrokken ouder de gelegenheid te geven evt. vragen te stellen zijn wij op 

maandag 23/05 van 15.15 tot 16.00 uur te spreken, zo ook woensdag 25/05 van 
08,30 tot 09.15 uur. Dit in de teamkamer. 

De Zoemerrr 

Tijdens mijn afwezigheid werd de eerste Zoemerrr, onze schoolkrant, ten doop 

gehouden. U hebt zelf kunnen zien wat een geweldig exemplaar dat is geworden. Ik 

complimenteer de redactie met dit mooie “tijdschrift”. Hopelijk zullen er nog veel volgen. 
Hartelijk dank! 

CITO-entree toets 

De groepen 7 zullen de komende weken op gezette tijden werken aan de CITO-entree 

toets. Deze is bedoeld om de stand van zaken van de kennis van de leerlingen in kaart te 

brengen. A.d.h.v. kunnen wij bepalen waar we in groep 8 nog extra aandacht aan zouden 

moeten besteden. De toets is dus bedoeld als signaleringsmiddel. Tevens geeft de toets 

een indicatie waar het kind op uit zal komen tijdens de Eindtoets basisonderwijs in groep 
8. 

Eindtoets groep 8 

Wij hopen volgende week de uitslag binnen te hebben. Dat laat deze keer op zich 

wachten. 

Teamuitje 

Komende woensdagmiddag heeft het team zijn jaarlijkse teamuitje. Goed om te weten, 
als u dacht de leerkracht van uw kind dan even te spreken. 

Nieuwe zandbak. 

 

Deze wordt geplaatst op 24 mei. Nadere informatie hierover volgt nog.  
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Schoolkamp groepen 8. 

Van maandag t/m woensdag komende week gaan de groepen 8, als onderdeel van alle 

rituelen van het schoolafscheid, op Kamp op Ameland. Altijd weer een feest om naar uit 

te zien, voor de kinderen en natuurlijk ook een beetje voor de collega’s en de ouders die 

meegaan. Ik wens allen veel plezier en mooi weer. Voor de groep van Mara Nijboer en 

Astrid Boersen komt een vervanger. 

De reguliere vakanties van volgend schooljaar zijn: 

Herfstvakantie 17-10-16 21-10-16 1 week 

Kerstvakantie 26-12-16 06-01-17 2 weken 

Voorjaarsvakantie 27-02-17 03-03-17 1 week 

Goede Vrijdag 14-04-17   VR 

2e Paasdag 17-04-17   MA 

Meivakantie (incl. Koningsdag) 24-04-17 28-04-17   

Hemelvaart +VR 25-05-17 26-05-17 DO+VR 

Pinksteren 05-06-17   MA 

Zomervakantie 10-07-17 18-08-17 6 weken 

Noot: In het kader van het toewerken naar een vijf gelijke dagen model, hebben we 

maar 1 week meivakantie. Dit kan afwijken van andere scholen in Amersfoort. De 
studiedagen zullen wij u later meedelen. 

Digitale schoolborden in de groepen ½. 

U hebt ze ongetwijfeld al gezien; sinds vorige week hangen er nu ook digitale 

schoolborden in de groepen ½. Daarmee kan het onderwijs aan de kinderen nog verder 

verrijkt worden. Denkt u bijvoorbeeld aan digitale prentenboeken vanuit de methode 

Kleuterplein, De methode kent een uitgebreide digitale bordsoftware. De mogelijkheden 

met zo’n bord zijn legio. De leerkrachten zijn zich hierin aan het bekwamen. Ze zijn blij 

met het bord, net als de kinderen. Er is bewust gekozen voor borden die in hoogte 

verstelbaar zijn maar vooral zwenk baar. Daardoor kunnen ze klassikaal ingezet worden 

maar ook als oefen- / instructiemiddel in kleine groepje.  

Uiteraard blijft daarnaast gewoon voorlezen uit een boek enz. ook heel waardevol. 
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Uit de wijk 

 

Kom ook zingen!  

Hou je van zingen, samen met andere kinderen? Dan ben je dinsdag 24 mei tussen 

18.00 en 19.00 uur welkom in de St. Josephkerk. Dan ga je met andere kinderen uit 

Vathorst en Hooglanderveen een heel kinderkoor vormen en een paar leuke liedjes 

oefenen.  

En wat je geoefend hebt, laat je dan horen op zondag 29 mei om 11.00 uur bij de viering 

in de kerk. Dan komen ook alle kinderen die hun communie hebben gedaan samen met 

alle andere mensen luisteren naar de verhalen van Jezus én naar jouw zangkunsten! Wie 

weet heeft pastor Roderick dan wel een dikke pluim voor je! 

Kom dus ook oefenen, dinsdag 24 mei om 18.00 uur in de St. Josephkerk in 

Hooglanderveen. De limonade staat klaar! 

 
  
VRIJWILLIGERS GEZOCHT DORPSDAG 2016 

25 Juni a.s. is de 10e editie van de Dorpsdag Hooglanderveen.  
Dit lustrum belooft een gezellige dag met diverse kraampjes, lekkere eet- en drinkgelegenheid en spelletjes voor 
de kinderen te worden.  Na het succes van vorig jaar zal er dit jaar ook weer een zeskamp georganiseerd 
worden.    
Wij zijn we op zoek naar een vrijwilligers die willen helpen bij de kinderactiviteiten tussen 13.00 en 20.00 uur. Er is 
o.a. een draaimolen , springkussen, krat stapelen, en een ijscowagen).  
We streven er naar om je hier 1 uur in te plannen, mocht je langer willen helpen, dan kan dat natuurlijk en horen 
we dat graag.  
Voor onderstaande activiteiten zoeken we vrijwilligers die (bij voorkeur 2 uur) willen helpen tussen 13.00 - 22.00 
/23.00 uur. 
- Muntwagen 

- Eettent o.a. patat, (broodje) kroket/frikandel 
Uiteraard geldt hier ook, mocht je langer ingedeeld willen worden, dan kan dit.  
 

Dan is er nog de zeskamp. Hier zoeken we vrijwilligers die een spel willen begeleiden en de scoren bij willen 
houden. Daarnaast zoeken we een aantal mensen die gedurende de middag willen helpen met enkele spellen op 
te bouwen en af te breken.  
Overbodig is om te zeggen dat de dorpsdag niet kan bestaan zonder vrijwilligers. We hopen dan ook op veel 
respons van jullie.   

  
Je kunt je per mail opgeven tot 26 mei onder vermelding naam en telefoonnummer met eventuele voorkeur van 
activiteit en tijd. 
  
Ken je nog andere mensen die zich in willen zetten als vrijwilliger, laat het ons dan ook weten. 
  
Mochten er nog vragen zijn, aarzel dan niet contact op te nemen met één van ons. 
  
Met Veenrassende groet, 
  
Inge de Wit (06-10 494 138) 
inge.de.wit@xmsnet.nl 
Els Kok (06-16 34 79 45) 
elskok@hooglanderveen.net 

 

Ik wens u een goed weekend 

 

Met vriendelijke groet, mede namens mijn collega’s 

Gert de Wit (directeur) 
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