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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

Reminder Zomerfeest
Oorspronkelijk zouden we het jaarlijkse zomerfeest vieren op 22/06, maar door
omstandigheden is dit verplaatst naar donderdag 29/06. Hierover ontvangt u binnenkort
meer informatie.
Gezocht adviseur huisvesting
Onze stichting dient zijn bovenschoolse beleidsvoornemens, middels een reglement, voor
te leggen aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Zij zijn op zoek
naar een adviseur op het gebied van huisvesting. Mocht dat voor u een uitdaging zijn,
neemt u voor informatie of vragen dan contact met Gert de Wit. Met dank!
Schoolreis groep 5,6 en 7.
Bijlage 2 bij deze DigiDuif is de schoolreisbrief van groep 5,6 en 7.
Onze communicanten.
Uit onze groepen 4 hebben vier kinderen de Eerste Heilige Communie gedaan op 21 mei
jl. in de St. Josephkerk te Hooglanderveen.

Joost Botterblom (1e rij vierde) , Loes Mosterman (2e rij tweede),
Renske Helmich (2e rij eerste) en Rowan van de Grift (1e rij tweede).

Mooie geestrijke Pinksterdagen gewenst!
Uit de wijk
Pinksteren in Vathorst-Hooglanderveen
Zondag is het Pinksteren! Het feest van de heilige Geest. Dat klinkt ingewikkeld, maar
als je denkt aan enthousiasme, blij zijn en durven ben je al een eind op weg! Hoe het
precies zit, zal pastor Roderick Vonhögen vertellen tijdens de viering om 11.00 uur in de
St. Josephkerk. En, hij is net terug uit Santiago de Compostela, met veel
wandelverhalen! Er is kinderwoorddienst voor basisschoolleerlingen en als het mooi weer
is, hebben we een bijzonder einde bij de viering!
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Nu ook op woensdag en donderdag bij Ska Kinderopvang!
Sinds 1 mei bieden we bij bso Buitengewoon niet alleen meer voorschoolse opvang op
maandag en dinsdag, maar ook op woensdag en donderdag.
Terwijl je ‘s ochtends vroeg naar je werk gaat, kan je kind bij ons op de bso nog even
lekker spelen of een boek lezen, voordat de school begint. Wij brengen je kind veilig naar
school; de jongsten tot in het klaslokaal.
Voor meer informatie neem contact op via info@ska.nl
U vindt een flyer hierover bijgevoegd bij deze DigiDuif.
Alle kinderen welkom bij vakantieprogramma Ska
De komende zomervakantie staat op de buitenschoolse opvang van Ska Kinderopvang in
het teken van het thema ‘Natuurlijk!’. De bso-medewerkers hebben weer een
aantrekkelijk programma voorbereid. Op www.ska.nl/natuurlijk vindt u het
activiteitenprogramma van dag tot dag.
Ook voor niet-klanten
Bent u (nog) geen klant van Ska Kinderopvang, maar wilt u uw kind toch een of meer
dagen mee laten doen aan het leuke vakantieprogramma? Dan is de incidentele opvang
iets voor u! U kunt bij Ska Kinderopvang ook een vakantiepakket afnemen, zodat u in
alle vakanties verzekerd bent van opvang.
Aandacht voor natuurbeleving bij Ska
Bij Ska Kinderopvang is er veel aandacht voor natuurbeleving. Er is zelfs een aparte
(mini-)website aan gewijd: www.ska.nl/ontdektuinen. Kinderen die veel buiten zijn in een
groene omgeving ontwikkelen zich beter en kunnen zich beter concentreren. Het is goed
voor hun gezondheid en - het allerbelangrijkste - het geeft ze enorm veel plezier.
18 Juni Amersfoort mini Marathon
Deze week heeft uw kind (groep 3-8) hiervan een folder mee naar huis gekregen.
Hebt u deze gemist maar wel belangstelling, inschrijven kunt u online:
www.marathonamersfoort.nl
(ga aldaar naar: inschrijven 18 juni 2017 – kies onderdeel 1.1 / 2.2 km – vul gegevens in
en kies de school – kies categorie meisjes / jongens – inschrijven / deelname is gratis)

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