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Zomerfeest 
Heeft u zich ook een beetje filmster gevoeld gisteren? Was u ook trots op uw kind dat op het podium zijn/haar 

best stond te doen? Wat een plezier, uitstraling, kwaliteit en vreugde straalden daar vanaf. 

Gek idee; dit was mijn laatste zomerfeest op onze St. Josephschool. En wat voor een! Ik moest helaas eerder 

weg, dat was even minder. Gelukkig zijn de honneurs goed waargenomen door de collega's. 

Prachtig weer en uitbundig plezier. Elk jaar weer is de OAC in samenwerking met enkelen van ons een mooi 

feest uit de grond te stampen. Ontzettend bedankt daarvoor!! 

Het zijn dit soort activiteiten die de kinderen, u wellicht ook, later nog bijblijven als er teruggedacht wordt aan 

de basisschooltijd. In die zin zijn dit soort evenementen van onschatbare waarde. We beschouwen ons 

leven naar de hoogte- en ook (helaas) dieptepunten. Laat er vooral dus veel hoogtepunten zijn. 

Bedankt ouders en teamleden om van ons filmfestival een mooie happening te maken! 

 

Afscheid Gert de Wit 
De laatste twee weken van het schooljaar zijn aangebroken! Dit zijn ook de weken dat 

kinderen, ouders en collega’s, Gert mogen meemaken als directeur. Negen jaar lang 

heeft hij vol energie en inzet, met pieken en dalen, leiding gegeven aan onze school. 

Met altijd het uitgangspunt: het beste voor onze kinderen!  

Gezien zijn staat van dienst binnen het onderwijs, binnen de stichting en binnen onze 

school, willen we goed afscheid kunnen nemen van Gert. Gezien de drukte van dit 

schooljaar en eindejaarsactiviteiten, tillen we dit daarom over de zomervakantie heen.  

In de week van 16 september 2019 zullen we dit feestelijk moment met ouders, kinderen en collega’s vieren. 

We zullen u t.z.t. berichten op welke manier.  

We wensen Gert komende dagen heel veel plezier toe! 
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Personeel 
Jan van Kleinwee: U heeft gisteren wellicht vernomen dat onze conciërge Jan van Kleinwee een ongeluk heeft 

gehad. Hij heeft een val van zijn fiets gemaakt, terwijl hij inkopen deed voor ons zomerfeest. Zelf weet hij niet 

wat er precies gebeurd is. 

Rond 10.00 uur vanmorgen sprak ik Jan en was hij al weer goed te spreken. Hij moet nog een dag in 

het ziekenhuis blijven ter observatie. Er blijkt geen grote schade te zijn, op een enkel scheurtje in een bot na. 

Hij heeft dus geboft, zoals het er nu naar uitziet. 

Jan namens alle ouders en teamleden, van harte beterschap. Hou je haaks!!! 

Overblijfouder gezocht 
In de groepen 1/2 wordt er tussen de middag geluncht met overblijfouders. Ook volgend 

jaar zullen de vaste gezichten weer te zien zijn: Miranda v/d Grift, Shekeba Habibi en 

Marijke Gooch. Fijn! 

Voor volgend jaar zijn we op zoek naar een overblijfouder voor de maandag en 

invalkrachten indien de vaste gezichten verhinderd zijn. Taken zijn bekers losmaken, 

toetsen poetsen, tafels schoonmaken en zorgen dat in alle rust de trommels leeggegeten kunnen worden. U 

krijgt hiervoor een kleine vergoeding en heel veel blije gezichtjes! 

Lijkt het u leuk om met onze jongste kinderen te werken en wilt u ons van 12.00 tot 13.00 wekelijks, of op 

invalbasis, helpen met het eten en drinken in de kleutergroepen? Dan kunt u een Parrobericht of mail sturen 

aan Amrah Kuiper (a.nieuwveld@kpoa.nl). 

Ruilbeurs/kleedjesmarkt 
Op de laatste vrijdag voor de zomervakantie is er in de groepen 3 t/m 7 een traditie 

ontstaan: we houden een ruilbeurs / kleedjesmarkt!  

Wat is de bedoeling? Vrijdagochtend 19 juli nemen de kinderen speelgoed, boekjes, mooie 

plaatjes enz. enz. mee om dit op school met elkaar te ruilen. We bepalen nog wat het beste 

tijdstip zal zijn op de dag om deze activiteit te doen. Dingen worden onderling met elkaar 

geruild, niets wordt met geld betaald. Zo krijgen oude spullen een nieuw leven en gaat uw kind met ‘nieuwe’ 

dingen de vakantie in. 

 Kijkt u nu alvast even mee met uw kind, welke spullen hij / zij hiervoor mee naar school mag nemen? En geeft 

u ook een kleedje mee, waarop de spullen uitgestald kunnen worden? Geef niet teveel mee a.u.b. en ook niet 

te grote dingen, als fietsen e.d. 

 Het wordt vast en zeker weer een gezellige bezigheid en we hopen op mooi weer of i.i.g. droog weer. 
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MR lid gezocht 
Beste ouders, 

Na vele jaren betrokkenheid zal Bert de Boer aan het einde van dit schooljaar de oudergeleding van de 

Medezeggenschapsraad (MR) verlaten. Wij willen hem via deze weg enorm bedanken voor zijn inzet en 

betrokkenheid bij de MR en de St. Josephschool.  

Vanaf het komend schooljaar zijn wij dus op zoek naar een enthousiaste ouder die deze plek wil invullen. Als 

MR hebben wij over sommige onderwerpen adviesrecht of zelfs instemmingsrecht. Wij vergaderen regulier 

ongeveer 9 keer per jaar met het Management Team (MT) en daarmee zijn we nauw betrokken bij het 

schoolbeleid. Eventueel vergaderen wij extra wanneer daartoe aanleiding is.  

Wil jij als ouder ons komen versterken? Dan zien we graag jouw aanmelding plus korte motivatie vóór het 

begin van de zomervakantie (20 juli a.s.) tegemoet. Bij meerdere kandidaten zal er volgens het reglement een 

verkiezing moeten worden uitgeschreven, waarbij alle ouders hun stem kunnen uitbrengen. Deze verkiezingen 

zullen wij dan bij aanvang van het nieuwe schooljaar laten plaatsvinden. 

Naast Bert zullen Michelle en Marijn de personeelsgeleding van de MR verlaten. Zij worden vervangen door 

Sanne Kok-Wever en een nog te benoemen leerkracht. 

Aanmeldingen en eventuele vragen kunnen gestuurd worden naar mr.joseph@kpoa.nl.  

Met vriendelijke groet, 

Matthey van Ramele (voorzitter, ouder)                                 Michelle Brouwer (leerkracht) 
Jürgen Volder (ouder)                                                                 Marijn Klapwijk (leerkracht) 
Bert de Boer (ouder)                                                                   Luke v/d Burgt (leerkracht) 
 

Hulp gevraagd bij de schoolbibliotheek 
Op de eerste etage van school bevindt zich de schoolbibliotheek. Deze wordt drie maal in 

de week door een aantal ouders bemenst van 8.30 tot +/- 9.30 uur. Boeken die 

teruggebracht zijn moeten dan weer op de goede plek teruggezet worden en kinderen 

worden waar nodig voorzien van tips over welk boek ze kunnen lezen. Voor komend 

schooljaar zijn we op zoek naar ouders die hier hun steentje aan bij willen dragen. We 

zoeken mensen die een uurtje tijd hebben op de maandag, woensdag of vrijdag. Het is zeker geen wekelijkse 

taak! Per vier maanden wordt u een aantal keer ingeroosterd, uiteraard afhankelijk van hoeveel mensen er 

beschikbaar zijn.  

Daarnaast zijn we op zoek naar iemand, of meerdere mensen, die voor ons de le(e)skisten van en naar 

bibliotheek Vathorst zouden kunnen brengen. De meeste leskisten kunnen we lenen voor 12 weken, maar 

soms moet een kist ook al na vier weken weer teruggebracht worden.  

Mocht u zich aan willen melden of meer informatie willen hebben over bovenstaande zaken, dan kunt u 

contact opnemen met juf Karjan (groep 3A en 1E) of een mailtje sturen naar k.backerdirks@kpoa.nl. 
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Vanuit de wijk 
Feestelijke zondagmorgen! 

Een feestelijke drukte van belang, komende zondag 7 juli in de St. Josephkerk. De peuters en kleuters gaan 

met Pastor Beer mee naar Kerk op Schoot, een eigen viering in vakantiestemming. Met een bijbelverhaal, 

liedjes, gebedjes, een eigen kaarsje en een speciale zomerknutsel! 

De grotere kinderen en alle grote mensen hebben een feestelijke viering in de kerk, met pastor Mauricio. In 

die viering maken de communicantjes ook door hen gespaarde bedrag voor de Speelgoedbank bekend. 

De viering begint om 11.00 uur en na afloop is er limonade, koffie en thee in de pastorietuin. Welkom 

allemaal! 

De ZomerPretPas komt naar je toe!  

Deze zomervakantie kunnen alle Amersfoortse kinderen van 4 t/m 12 jaar op avontuur door de hele stad en 

iets daarbuiten met de gratis ZomerPretPas. Een papieren kinderpaspoort vol leuke zomeractiviteiten. Ga mee 

op reis naar Natuurplaneet, Creatief planeet, Ontdekplaneet, Smulplaneet en Sportplaneet. Ontdek dat je er 

van alles kan doen zoals sporten, knutselen, muziek maken, bouwen of bijvoorbeeld een ijsje halen!  

Heb je leuke zomeractiviteiten ontdekt? Op vertoon van de 

ZomerPretPas zijn de aangeboden zomeractiviteiten gratis of met 

korting te bezoeken. Bij elke activiteit krijg je na afloop een 

stempel achterin jouw ZomerPretPas. Wat je met al die stempels 

kunt doen? Dat houden we nog even geheim…  

Vlak voor de zomervakantie krijgen alle basisschoolkinderen van 

groep 1 t/m groep 8 in Amersfoort een gratis ZomerPretPas via 

school. Jouw juf of meester deelt hem dan uit in de klas. Geen 

ZomerPretPas gehad? Kijk op www.zomerpretpas.nl hoe je er toch 

eentje kan krijgen.  

Wil je meer informatie en/of uitleg over hoe de ZomerPretPas 

werkt, kijk dan naar ons leuke uitlegfilmpje op onze website: 

www.zomerpretpas.nl  

mailto:kbs.st.joseph@kpoa.nl
http://www.zomerpretpas.nl/
http://www.zomerpretpas.nl/

