
	  
	   	  

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

1	  

Nieuwsbrief	  36	  
7	  juni	  2019	  

	  

Personeel  
Beste	  ouders,	  

U	  heeft	  gelezen	  dat	  er	  voor	  mij	  een	  opvolger	  is	  gevonden.	  Yvonne	  Geelhoed.	  Een	  collega	  waar	  mijn	  collega’s	  
van	  het	  ontvangstcomité	  en	  de	  sollicitatiecommissie	  veel	  vertrouwen	  in	  hebben.	  Ik	  van	  mijn	  kant	  ben	  blij	  dat	  
er	  een	  geschikte	  kandidaat	  is.	  Want	  ook	  goede	  directeuren	  zijn	  inmiddels	  schaars	  in	  Nederland.	  

Het	  betekent	  dat	  mijn	  laatste	  periode	  op	  de	  St.	  Josephschool	  is	  aangebroken.	  Best	  wel	  gek,	  na	  9	  jaar	  met	  
veel	  plezier,	  op	  onze	  school	  gewerkt	  te	  hebben.	  Zoals	  gezegd	  heb	  ik	  heel	  graag	  bij	  gedragen	  aan	  de	  
ontwikkeling	  van	  uw	  kind(eren)	  en	  het	  welzijn	  van	  mijn	  collega’s.	  Het	  is	  een	  eervolle	  baan,	  dienstbaar	  te	  zijn	  
aan	  zovelen.	  

Ik	  ontmoet	  de	  nieuwe	  directeur	  binnenkort	  en	  zal	  met	  haar	  samen	  zorg	  dragen	  voor	  een	  goede	  overdracht	  
van	  taken,	  zodat	  zij	  bij	  de	  start	  van	  het	  nieuwe	  schooljaar	  paraat	  is	  voor	  deze	  mooie	  taak.	  

Met	  vriendelijke	  groet,	  	  

Gert	  de	  Wit	  

Formatie  
Wij	  zitten	  in	  de	  eindfase	  van	  het	  jaarlijkse	  formatieproces.	  Elk	  jaar	  weer	  een	  hele	  puzzel.	  

Op	  de	  studiedag	  van	  28	  juni	  nemen	  wij	  het	  definitieve	  besluit,	  daarna	  komt	  het	  in	  de	  MR	  en	  hopen	  wij	  u	  
begin	  juli	  te	  kunne	  mededelen	  bij	  welke	  leerkracht	  uw	  kind(eren)	  volgend	  schooljaar	  in	  de	  klas	  zit(ten).	  

Uit  de  school  geklapt  
Juf	  Marijn:	  Er	  klinkt	  rustig	  geroezemoes	  in	  de	  klas.	  In	  tweetallen	  zitten	  de	  leerlingen	  in	  de	  klas,	  gebogen	  over	  
een	  grote	  tekening.	  Af	  en	  toe	  wordt	  er	  een	  punt	  geslepen	  of	  een	  schets	  aan	  de	  kant	  geschoven.	  Welkom	  in	  
de	  les	  begrijpend	  lezen!	  
We	  hebben	  zojuist	  een	  tekst	  gelezen	  over	  de	  toekomst	  en	  verschillende	  onderwerpen	  die	  de	  komende	  jaren	  
een	  uitdaging	  worden	  voor	  onze	  samenleving.	  Voeding;	  hoe	  zorgen	  we	  dat	  iedereen	  in	  de	  toekomst	  genoeg	  
eten	  krijgt?	  Robots	  helpen	  ons	  in	  het	  dagelijks	  leven	  en	  onze	  vliegtuigen	  zullen	  misschien	  wel	  vervangen	  zijn	  
door	  een	  hyperloop,	  een	  supersnelle	  manier	  van	  reizen.	  Dit	  spreekt	  hen	  wel	  aan!	  Maar	  hoe	  werkt	  dat	  dan?	  	  
De	  kinderen	  worden	  uitgedaagd	  om	  hiervan	  een	  ontwerp	  te	  maken	  met	  de	  informatie	  uit	  de	  tekst.	  Raketten,	  
magnetische	  velden,	  luchtdruk	  en	  sterkte	  motoren	  komen	  voorbij.	  Een	  aantal	  kinderen	  denkt	  zelfs	  aan	  
brandblussers	  en	  nooduitgangen.	  Slim!Ik	  stel	  me	  zo	  voor	  dat	  de	  kinderen	  die	  hier	  nu	  gebogen	  over	  hun	  
tekening,	  de	  onderzoekers,	  bouwers	  en	  wetenschappers	  van	  later	  zijn	  die	  de	  prachtige	  uitvindingen	  in	  de	  
toekomst	  waar	  gaan	  maken.	  En	  dat	  begint	  hier!	  
Ik	  loop	  een	  ronde	  langs	  alle	  tafels	  en	  overal	  laten	  de	  leerlingen	  mij	  enthousiast	  hun	  uitvindingen	  zien.	  Ze	  
stellen	  tientallen	  vragen.	  	  ‘Dit	  zijn	  mooie	  vragen,	  jongens,	  ik	  heb	  er	  alleen	  niet	  zomaar	  een	  antwoord	  op!’	  
Mijn	  plekje	  in	  de	  eerste	  uitvinding	  van	  een	  kind	  uit	  groep	  6b	  is	  alvast	  gereserveerd.	  ‘Natuurlijk	  mag	  u	  dan	  als	  
eerste	  een	  proefrit	  maken,	  juf!’	  
Ik	  ben	  benieuwd.	  
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Zomerfeest  
Beste	  ouders/verzorgers,	  

Donderdag	  4	  juli	  vindt	  het	  zomerfeest	  van	  dit	  schooljaar	  plaats!	  

U	  bent	  met	  uw	  kinderen	  vanaf	  18.00	  uur	  van	  harte	  welkom	  bij	  onze	  ‘Filmavond’.	  Vanaf	  17.45	  uur	  kunnen	  de	  
kinderen	  een	  bioscoopbon	  halen	  bij	  hun	  leerkracht.	  Hiermee	  kunnen	  zij,	  samen	  met	  u,	  een	  avond	  op	  de	  
filmset	  beleven	  en	  tevens	  een	  lekker	  film-‐hapje	  en	  drankje	  scoren.	  Daarnaast	  zijn	  er,	  ook	  voor	  de	  ouders,	  
verschillende	  lekkernijen	  te	  koop.	  Muntjes	  hiervoor	  zijn	  verkrijgbaar	  bij	  onze	  stand.	  	  
U	  kunt	  met	  de	  kinderen	  verschillende	  spelletjes	  gaan	  spelen.	  Ook	  zullen	  er	  tijdens	  deze	  avond	  verschillende	  
film-‐acts	  op	  het	  podium	  opgevoerd	  worden	  door	  verschillende	  groepen.	  	  	  

Om	  20.00	  uur	  zal	  deze	  gezellige	  film-‐avond	  weer	  voorbij	  zijn.	  	  

Komen	  jullie	  ook?	  

Groetjes,	  

de	  zomerfeestcommissie	  

Vanuit   de  wijk  
Dorpsdag  Hooglanderveen  
Vrijdagavond	  28	  juni	  draait	  Saturday	  Night	  Fever	  als	  Meezing	  Movie	  in	  het	  Malewetering	  Park	  en	  op	  
zaterdag	  29	  juni	  is	  het	  weer	  tijd	  voor	  de	  Dorpsdag	  Hooglanderveen	  op	  het	  Disselplein.	  

Op	  het	  podium	  weer	  veel	  muziek	  waaronder	  John	  de	  Bever,	  Rene	  Schuurmans,	  Nathanaël	  Bos,	  een	  
geweldige	  band	  en	  DJ/VJ,	  en	  tussendoor	  verschillende	  demonstraties.	  De	  hele	  dag	  door	  worden	  er	  veel	  
activiteiten	  georganiseerd	  zoals	  een	  kinderboerderij,	  knutselworkshops,	  circusoefeningen,	  draaimolen,	  
eendjes	  vissen,	  bungee	  jump,	  schminken,	  kop	  van	  jut,	  boksbal,	  rodeostier	  en	  fortnite.	  Verder	  staat	  de	  
Dorpsdag	  vol	  met	  elementen	  die	  je	  van	  de	  Dorpsdag	  gewend	  bent;	  de	  Bourgondisch	  Bruisende	  Brunch,	  de	  
ludieke	  loterij,	  braderie,	  veel	  gezelligheid,	  hapjes	  en	  drankjes.	  

Bekijk	  het	  programma	  op	  https://dorpsdaghooglanderveen.nl.	  Volg	  je	  ons	  al	  op	  Facebook	  
https://www.facebook.com/DorpsdagHooglanderveen	  en	  Instagram	  http://instagram.com/dorpsdag?	  

  

Een  heel    feestel i jk   P inksteren!   
Het	  is	  Pinksteren,	  het	  feest	  van	  de	  Heilige	  Geest.	  Een	  best	  moeilijk	  verhaal,	  maar	  het	  heeft	  te	  maken	  met	  
kracht,	  enthousiasme	  en	  vrede!	  Er	  is	  ook	  een	  feestelijke	  Kinderwoorddienst	  in	  de	  St.	  Josephkerk	  en	  dan	  
luisteren	  we	  naar	  het	  Pinksterverhaal.	  Daarna	  ga	  je	  een	  glas-‐in-‐lood	  raam	  knutselen	  met	  een	  afbeeldingen	  
van	  Pinksteren.	  Wie	  weet	  worden	  het	  net	  zulke	  mooie	  ramen	  als	  in	  onze	  St.	  Josephkerk!	  Kom	  je	  ook	  
meedoen?	  De	  eucharistieviering	  met	  pastor	  Roderick	  begint	  zondagmorgen	  om	  11.00	  uur,	  en	  dan	  nemen	  de	  
kinderen	  hun	  eigen	  vuur	  mee	  naar	  de	  Kinderwoorddienst.	  Welkom	  allemaal!	  


