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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  

 

NME-leskisten 

 

Dit schooljaar werden onze NME-leskisten gehaald en gebracht door het CNME zelf. Voor 

ons was dit hartstikke fijn! Voor hen helaas minder. Ze gaan er dan ook mee stoppen. 

Wij blijven wel gebruik maken van de kisten om zo ons natuuronderwijs vorm te geven.  

Daarom de vraag: Wie zou er volgend jaar voor ons de leskisten willen halen en 

wegbrengen bij het CNME? Je haalt/brengt de leskisten met de auto in Vathorst en een 

enkele keer in Schothorst. Hoe meer vrijwilligers, hoe minder vaak je uiteindelijk hoeft te 

rijden. Aanmelden kan via de mail bij: a.nieuwveld@kpoa.nl  

 

PO-inactie 

 

a.s. Dinsdag begint de school een uur later! Er wordt dan dus geen les gegeven. 

Wilt u zelf voor opvang zorgen a.u.b.. 

 

Wij steunen ‘PO-in actie’. De collega’s die werken staan vanaf 08.30 tot 09.30 op het 

schoolplein om met u hierover in gesprek te gaan. Mocht u dat willen dan bent u van 

harte uitgenodigd. 

 
‘s Middags gaat een collega naar Den Haag om het aanbieden van de petitie van de 

gezamenlijk bonden (werknemers- en werkgevers) persoonlijk te ondersteunen. Ouders 

die dit landelijke initiatief willen steunen, wil ik vragen zich kenbaar te maken, dan kunt 

u samen met de collega richting Den Haag. Zou fijn zijn als we dat dan maandag weten. 

De genoemde petitie waarin de noodklok wordt geluid, zal in ontvangst worden genomen 

door politici die dit ook een warm hart toedragen. Hoe massaler de groep op het 

Malieveld, hoe duidelijker ons signaal. 

 

Het gaat uiteindelijk om ons allen, werkenden in het onderwijs, maar ook u als ouder. Als 

er geen leerkrachten meer voor handen zijn, zal uw kind wellicht geregeld thuis zitten. 

Dit lijkt allemaal wat zwaar aangezet, maar de werkelijkheid is dat dit NU al speelt. En 

het wordt eerder slechter dan beter. 

 

Dinsdag ligt er een lijst in school waarop u uw mailadres kunt schrijven. Wij zullen dan 

zorgen dat uw steunbetuiging doorgezonden wordt naar pofront.nl. 45% van de ouders is 

u al voorgegaan. 

 
Programma manifestatie 27 juni Malieveld Den Haag: 
15.00  Inloop met band Copycat 
16.00  Opening, sprekers, DJ – Girls love DJ's 
16.30  Overhandiging petitie 
16.45  Afsluiting, uitloop met band Copycat 
 

 

 

Onze stadsdichter Eva Vleeskruyer heeft e.e.a. treffend 

verwoord in een gedicht. Dit vindt u als bijlage bij deze 

DigiDuif. 
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Vijf gelijke schooldagen vanaf schooljaar 17/18 

Eerder vroegen wij u of u mee wilde draaien met het tijdens de lunch begeleiden van de 

jongsten. Ik kan u melden dat er voldoende mensen zijn die dit willen, waardoor wij in 

staat zijn de jongsten een rustige lunch te bezorgen en alle medewerkers een 

ongestoorde pauze. Hartelijk dank. 

 

 
 

 

 

Wijkteam in de school 

Sinds een aantal weken is op vrijdagmorgen een lid van het wijkteam op school. Van 

08.30 / 09.00 uur houdt Henri Heijnk spreekuur, voor iedereen die zich zorgen maakt 

over de opvoeding of de ontwikkeling van het kind. Maar ook als u ergens mee zit en dit 

wil delen met een deskundige. Ook voor maatschappelijke vragen kunt u bij hem terecht. 

Maak er gerust gebruik van. Henri zit op de eerste verdieping naast het kantoor van de 

IB. Wij noemen dat de studieruimte.  

  

Kamp groep 8 

De kinderen van groep 8 en hun begeleiders kijken terug op een ontspannen en fijn 

kamp. Dat is goed om te horen. 

Succes met de laatste voorbereidingen voor de musical. 

 

Schoolreis groep 5-7 

Zoals u weet is deze door de slechte weersomstandigheden niet doorgegaan. Hij gaat nu 

plaatsvinden op 25 augustus. Bof voor groep 8, starten met een schoolreis en eindigen 

met een kamp.  

 

Zomerfeest. 

a.s. Donderdag is het zover, ons jaarlijkse zomerfeest. U komt toch ook met uw 

kind(eren)!! 

 

 

Namens mijn collega’s, een goed weekend gewenst!  

  
Gert de Wit (directeur)  

   
 


