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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

Vijf gelijke schooldagen + oproep voor begeleiding.
Zoals u weet werken wij vanaf volgend schooljaar met vijf gelijke schooldagen van
08.30 - 14.00 uur.
Dit betekent dat de kinderen de gehele dag op school zijn, inclusief hun lunchpauze.
Deze lunchpauze is o.l.v. de leerkrachten. Maar niet per se met de eigen leerkracht.
De onderwijs cao zegt dat elke leerkracht recht heeft op een half uur lunchpauze per
dag. Dit kunnen wij ook zo regelen. Hierover zullen wij u binnenkort uitgebreider
informeren.
Er wordt tijdens de lunch, per leerkracht over twee groepen supervisie gehouden. Vanaf
groep drie zal dat geen probleem zijn, maar voor de jongsten hebben wij extra handen
nodig. Die hebben wij niet in het team.
Vandaar de vraag of er onder u mensen zijn, die hierbij, in de kleutergroepen, assistentie
willen verlenen. Bij het eten, handen wassen en afruimen. De leerkracht heeft dan
zijn/haar handen vrij om aandacht aan de kinderen te besteden.
De lunchperiode zal een half uur omvatten. Maar omdat kinderen soms ook snel klaar
zijn, zal er in de tijd ook gewerkt worden. Hiervoor maken wij een strakke planning.
Feitelijk is deze eettijd, werktijd. Na het eten gaan de kinderen een half uur
buitenspelen. Dit ook o.l.v. leerkrachten.
We werken volgend schooljaar met vier kleutergroepen en een groep 2/3. Deze groepen
gaan per twee/drie groepen naar buiten. Zij eten en spelen dus om en om. Hierdoor
hebben wij per dag vijf halve uren begeleiding nodig. Het is van 11.30 tot 12.30 uur.
Hierover het volgende:
Voor deze begeleiding vragen wij u of u daar een rol in wilt spelen. Het gaat om betaald
werk via een vrijwilligersvergoeding. Hebt u hier belangstelling voor, dan kunt u dit u per
email kenbaar maken aan g.dewit@kpoa.nl.
Deze vrijwilligersvergoeding, kunnen wij alleen betalen als dit vanuit de ouderbijdrage
wordt opgebracht. Dat betekent dat met ingang van schooljaar 17/18 de ouderbijdrage
met € 5,= zal worden verhoogd. Van € 21,= tot € 26,=.
Deze verhoging is vastgesteld in de medezeggenschapsraad. Dit orgaan is wettelijk
belast met de vaststelling van de vrijwillige ouderbijdrage.
Mocht u hier vragen over hebben, stelt u die gerust.
Eerste Heilige Communie
Zondag 21/05 doen 4 kinderen van onze school hun eerste communie in de St.
Josephkerk. Vanaf deze plek wens ik de kinderen en hun ouders een mooie feestdag toe.
Helaas moet ik melden dat de leerkrachten van groep 4 en MT-leden die dag niet
aanwezig kunnen zijn. Allen zijn niet in de stad of het land.
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Wie helpt ons kamp van groep 8 letterlijk op weg? (herhaalde oproep)
Op 19, 20 en 21 juni gaan de groepen 8 op
schoolkamp.
Voorgaande jaren konden wij
belangeloos gebruik maken van een
vrachtwagen van de firma Smink om fietsen
van school naar de kamplocatie te brengen.
Dit jaar is dat door een veranderde
bedrijfsorganisatie helaas niet meer mogelijk.
Daarom zijn wij dringend op zoek naar
iemand die ons hiermee zou kunnen helpen.
Heeft u een vrachtwagen of kar (waar zo'n 60
fietsen in passen) of kent u iemand die wij
zouden kunnen benaderen? De kamplocatie is
ongeveer anderhalf uur rijden vanaf school.
Mocht u hierover ideeën hebben dan kunt u mailen naar:
m.nijboer@kpoa.nl

Lezen in de vakantie met de VakantieBieb-app .
Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig
lezen, kunnen terugvallen in hun leesontwikkeling.
Uit onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens de vakantie
deze terugval tegengaat.
De VakantieBieb-app is vanaf 1 juni 2017 weer
beschikbaar. De app kan al ruim voor de
zomervakantie worden gedownload, zodat de keuze
van e-books tijdens de les /thuis besproken kan
worden. Vanaf 1 juni zijn op www.vakantiebieb.nl
een instructiefilmpje en een interactieve challenge
beschikbaar. Rond de genoemde datum zullen wij u
er middels een flyer aan helpen herinneren.
In dit kader laten wij u ook graag het volgende weten:
Donderdag 1 juni brengt John Flanagan een bezoek aan De Algemene Boekhandel.
Flanagan is de schrijver van de populaire kinderboekenseries De Grijze
Jager en Broederband.
Eind mei verschijnt een nieuw deel van De Grijze Jager - De Vroege Jaren. In het kader
van promotie komt Flanagan enkele dagen naar Nederland.
Flanagan zal signeren en kinderen kunnen met hem op de foto.
De eerste 100 klanten die tijdens deze avond het nieuwe boek kopen krijgen als
extraatje een exclusieve Grijze Jager pet kado.
Iedereen is van harte welkom om langs te komen!
Locatie: De Algemene Boekhandel, Leusderweg 186, Amersfoort
Aanvang en eindtijd: 19.00 -20.00 uur
Vrij toegankelijk
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De Grote Rekendag
Vandaag hadden we op school De Grote Rekendag. De hele ochtend hebben alle groepen
rekenactiviteiten gedaan, rond het thema meten-bewegen-construeren.
We begonnen de dag met alle kinderen op het schoolplein: ze kregen de opdracht om
van groot naar klein te gaan staan. Er werd druk gemeten en vergeleken, tot de hele
school een goede volgorde had gemaakt.
Een greep uit de opdrachten die we vervolgens deden:
In de groepen 1-2 gingen de kinderen aan werk met meetopdrachten in de kring, het
inschatten en beredeneren hoe groot dierenhokken moeten of minimaal kunnen zijn, het
bouwen van gebouwen en meten van objecten met behulp van stukken touw.
De groepen 3-4 begonnen met allerlei spelletjes, waaronder rekensommetjes maken met
je leeftijd. Daarna stelden de kinderen vast, welke getallen er allemaal bij ze horen.
In de groepen 5-6 maakten de kinderen een vakantiehuisje. Hoeveel ruimte nemen de
meubels in? Hou je genoeg rekening met loopruimte? Is je indeling logisch?
De groepen 7-8 ontwierpen een heel vakantiepark. Daarbij dachten ze niet alleen na over
de huisjes, maar ook over recreatie, restaurants en winkeltjes, het parkeerterrein, et
cetera. Alles moest op schaal getekend worden, wat veel rekenactiviteiten met zich
meebracht.
In de reguliere rekenlessen staat de context soms ver van de opdracht af. Dat is niet het
geval bij ‘De Grote Rekendag’. Daarnaast ervaren de kinderen dat meerdere
leerstofgebieden voor rekenen-wiskunde met elkaar samenhangen.
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Het team van de St. Josephschool, wenst u met uw kinderen een
fijne hemelvaartvakantie. Van maandag 22/05 t/m vrijdag 26/05.
Uit de wijk
Eerste Communiefeest
Komende zondag 21 mei doen 11 kinderen uit Vathorst en Hooglanderveen hun Eerste
Heilige Communie. Een mooi feest in een feestelijk versierde kerk! Iedereen is welkom
om met de kinderen mee te vieren, om 11.30 uur in de St. Josephkerk. Er is crèche voor
de allerkleinsten.
Pinksterkoor voor jong en oud!
Maak Pinksteren tot een groot feest en zing mee in het speciale Pinksterkoor. Moeders en
dochters, vaders en zoons. Een koor van jong en oud! Kom dinsdag 23 en 30
mei van 19.00 tot 20.00 uur oefenen in de St. Josephkerk. Lekker samen zingen! En op
zondag 4 juni zing je dan om 11.00 uur tijdens de feestelijke pinksterviering met pastor
Roderick Vonhögen!
Namens mijn collega’s, een goed weekend gewenst!
Gert de Wit (directeur)
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