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To  the  movies  
Volgende	  week	  donderdag	  4	  juli	  is	  het	  weer	  zo	  ver:	  het	  jaarlijkse	  eindfeest.	  
Het	  thema	  dit	  jaar	  is	  Film.	  De	  klassen	  zijn	  al	  druk	  bezig	  met	  de	  
voorbereidingen.	  Elke	  jaargroep	  zal	  aan	  de	  hand	  van	  een	  bekende	  film	  een	  
activiteit	  en	  een	  optreden	  verzorgen.	  De	  optredens	  zullen	  rond	  half	  7	  
plaatsvinden. 
Vanaf	  17.45	  staan	  de	  leerkrachten	  klaar	  om	  de	  kinderen	  hun	  filmticket	  te	  
geven.	  Met	  dit	  ticket	  kunnen	  de	  kinderen	  een	  aantal	  versnaperingen	  halen. 
Daarnaast	  zijn	  er	  meerdere	  activiteiten	  rond	  het	  thema	  film:	  zo	  kun	  je	  
luidkeels	  meezingen	  met	  de	  Disney	  sing	  a	  long	  films	  in	  de	  kleutergymzaal,	  
kun	  je	  je	  eigen	  ster	  voor	  de	  Wall	  of	  Fame	  knutselen	  en	  natuurlijk	  kun	  je	  op	  de	  foto	  met	  heuse	  filmsterren.	  
Die	  lopen	  rond	  over	  het	  schoolterrein	  en	  je	  kunt	  ze	  op	  elk	  moment	  vragen	  om	  een	  foto!.	  En	  natuurlijk	  draait	  
de	  dj	  lekkere	  filmmuziek.	  De	  kinderen	  mogen	  verkleed	  komen	  als	  hun	  favoriete	  filmkarakter. 
Tijdens	  ons	  zomerfeest	  blijven	  we	  ook	  met	  onze	  snacks	  in	  de	  movie	  sfeer.	  De	  kinderen	  krijgen	  op	  hun	  
filmticket	  een	  broodje	  hotdog,	  popcorn	  én	  een	  ijsje	  dat	  door	  de	  Boni	  wordt	  gesponsord.	  Overige	  
versnapering	  (nacho’s,	  loempia,	  en/	  of	  een	  slice	  pizza)	  zijn	  te	  koop	  met	  muntjes	  en	  worden	  als	  snack	  
verkocht	  en	  niet	  als	  vervangende	  maaltijd. 
Zoals	  eerder	  gemeld	  zijn	  de	  munten	  dit	  jaar	  iets	  duurder	  dan	  voorheen.	  De	  opbrengst	  van	  de	  munten	  komt	  
ten	  goede	  aan	  de	  nieuwe	  schoolshirts. 
Tenslotte	  zullen	  de	  oude	  shirts	  op	  het	  feest	  verkocht	  worden	  voor	  een	  klein	  bedrag.	  Mocht	  je	  het	  leuk	  
vinden	  om	  handtekeningen	  van	  beroemdheden	  (lees:	  leerkrachten)	  te	  verzamelen,	  dan	  is	  dit	  je	  kans! 
Rond	  20.00	  uur	  sluiten	  we	  de	  avond	  af.	  We	  hopen	  dat	  iedereen	  dan	  een	  leuke	  filmavond	  heeft	  gehad	  en	  we	  
terug	  kunnen	  kijken	  op	  een	  geslaagd	  zomerfeest!	  
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Nieuwe  schoolshirts   
Heeft	  u	  thuis	  nog	  lege	  statiegeldflessen	  liggen?	  Uw	  kind	  mag	  ze	  mee	  naar	  school	  nemen	  en	  ze	  in	  de	  
daarvoor	  betreffende	  zakken	  gooien.	  We	  hopen	  op	  een	  mooi	  bedrag	  zodat	  de	  nieuwe	  schoolshirts	  
volgend	  jaar	  realiteit	  zijn.	   

Afscheid  
Afscheid  Bert   de  Boer  
Na	  jarenlang	  deelgenomen	  te	  hebben	  aan	  onze	  MR	  en	  tevens	  jaren	  voorzitter,	  neemt	  Bert	  de	  Boer	  maandag	  
1	  juli	  afscheid	  van	  de	  MR.	  Wij	  danken	  Bert	  voor	  zijn	  inzet	  en	  kennis	  van	  zaken.	  Het	  is	  fijn	  met	  een	  kritische	  
geest	  aan	  tafel	  te	  zitten.	  Tijdens	  ons	  laatste	  MR-‐overleg	  nemen	  wij	  afscheid	  van	  hem.	  Ik	  neem	  aan	  dat	  ik	  
hem	  ook	  namens	  u	  dank	  mag	  zeggen!	  

Bert,	  bedankt	  en	  het	  ga	  je	  goed!	  

Afscheid  Sonja  Balfoort   
Enkele	  jaren	  al,	  ontvangt	  twee	  keer	  per	  jaar	  De	  Zoemerrr,	  onze	  prachtige	  schoolkrant.	  Deze	  schoolkrant	  zou	  
er	  niet	  zijn	  	  geweest	  als	  Sonja	  Balfoort	  niet	  met	  dit	  mooie	  initiatief	  gekomen	  was.	  Het	  paste	  indertijd	  goed	  in	  
wat	  wij	  ons	  Talentbeleid	  noemen.	  Kinderen	  die	  meer	  aan	  kunnen	  de	  gelegenheid	  geven	  te	  excelleren.	  In	  dit	  
geval	  als	  redactie	  van	  de	  Zoemerrr.	  Eigenlijk	  hebben	  de	  kinderen	  onder	  Sonja’s	  leiding	  alles	  zelf	  gedaan.	  Wat	  
u	  ziet	  komt	  uit	  hun	  hoofd	  en	  handen.	  Sonja	  bedankt	  dat	  je	  dit	  idee	  hebt	  aangebracht	  en	  voor	  de	  vele	  edities	  
die	  hieruit	  zijn	  ontstaan.	  En	  de	  vele	  uren	  hierin	  gestoken.	  Alle	  redacties	  hebben	  veel	  geleerd,	  hun	  talenten	  
kunnen	  laten	  zien.	  De	  laatste	  editie	  gaat	  ook	  over	  jou,	  over	  afscheid	  nemen.	  

Namens	  team	  en	  ouders	  en	  zeker	  namens	  de	  kinderen,	  heel	  erg	  bedankt	  voor	  je	  inzet.	  



	  
	  

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

3	  

Nieuwsbrief	  38	  
28	  juni	  2019	  

	  

	  

Zwemmen  in  de  Eem  tegen  kanker   
Hallo	  mensen,	  
Ik	  ga	  zwemmen	  in	  de	  Eem	  tegen	  kanker	  	  waardoor	  ik	  zo	  veel	  mogelijk	  geld	  op	  
wil	  halen	  voor	  onderzoek	  tegen	  kanker.	  
	  
Wat	  ga	  ik	  doen:	  	  

500	  meter	  zwemmen	  in	  de	  rivier	  de	  Eem.	  	  	   	  

Waar	  en	  wanneer:	  

Bij	  het	  	  Eemplein	  in	  Amersfoort	  zondag	  8	  september	  10:30-‐16:00	  uur.	  

Wie	  ben	  ik:	  

Ik	  ben	  Thijn	  Metten	  uit	  groep	  6b.	  Ik	  ben	  10	  jaar	  en	  ik	  woon	  in	  	  
Hooglanderveen	  bij	  Amersfoort.	  Ik	  zit	  op	  wedstrijdzwemmen	  	  
en	  train	  twee	  keer	  per	  week.	  Toch	  moet	  ik	  nog	  extra	  trainen	  	  
want	  500	  meter	  is	  best	  ver.	  
	  

Waarom	  doe	  ik	  mee?	  

Ik	  ga	  zwemmen	  in	  de	  Eem	  om	  geld	  op	  te	  halen	  voor	  onderzoek	  	  
tegen	  kanker.	  Ik	  hoop	  zo	  veel	  mogelijk	  op	  te	  halen	  voor	  het	  	  
onderzoek.	  En	  ik	  vind	  het	  een	  hele	  stomme	  ziekte.	  
	  

Wil	  je	  me	  helpen?	  	  

Ook	  jij	  kan	  bijdragen	  aan	  dit	  goede	  doel	  door	  te	  doneren	  en	  mij	  te	  sponseren.	  Klik	  op	  deze	  link	  
https://www.fightcancer.nl/fundraisers/thijnmetten.	  Of	  ga	  naar	  www.fightcancer.nl	  en	  kijk	  bij	  deelnemers.	  	  
Ik	  zou	  heel	  blij	  zijn	  als	  me	  wilt	  sponseren.	  


