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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

Vijf gelijke schooldagen vanaf schooljaar 17/18
Nog een week, dan zijn de schooltijden die u al jaren gewend was, voorbij. Dan gaan alle
kinderen, alle dagen naar school van 08.30 / 14.00 uur. De kinderen lunchen dan onder
supervisie van leerkrachten in de klas. Dat betekent dat u ook voor de lunch dient te
zorgen. U bepaalt natuurlijk wat u meegeeft. Ik zou willen vragen niet te veel eten mee
te geven. Ook frisdrank en snoep zien wij liever niet. Een gezonde, niet te zware lunch
zorgt ervoor de kinderen daarna weer goed kunnen weken. Dank dat u daar rekening
mee wilt houden.
De middagpauze wordt verzorgd op twee pleinen. De oudsten op het voorplein, de
jongsten op het plein achter de school. Dit achterplein krijgt een grote face-lift. Als alles
meezit zal bij de start van het schooljaar een groot kinderspeelplein zijn verrezen.
Speeltoestellenbedrijf van Ee uit Barneveld, verzorgt dit. Hiermee hebben wij bereikt dat
alle kinderen hun nieuwe middagpauze op een fijne manier, lekker bewegend, door
kunnen brengen. De supervisie op beide pleinen wordt verzorgd door onze eigen
mensen.
Dit systeem is voor ons allen, u en wij, nieuw. Mocht u er feedback hebben, dan houden
wij ons zeker aanbevolen. Samen school.
Nieuw gevelbord
Aan het begin van het schooljaar kwamen er twee meisjes uit groep 8 (Esma en Noa) bij
mij en vroegen ons of er misschien een ander beeld kon komen i.p.v. de twee spelende
volwassenen die nu aan de pleinkant op de gevel hangen. Een goed idee. Daar zijn wij
serieus mee aan de slag gegaan. Een beeldhouwer bezocht, bedacht hoe het eruit zou
moeten zien en veel gebrainstormd. Veel water door de Rijn.
We hebben besloten het beeld te laten hangen, want weghalen zou ook de muur
beschadigen. In overleg met onze collega Judith Driessen die goed kan schilderen, zijn
wij uiteindelijk gekomen op een nieuw gevelbord voor aan de voorkant van de school,
zodat iedereen kan zien dat wij de St. Josephschool zijn. U zult daarop spelende kinderen
zien. Ook de kleuren zijn van ons schoollogo, maar dan anders gerangschikt. Zij
verbeelden de veelkleurigheid van onze samenleving/school. Iedereen hoort erbij. De
hoofdgedachte van onze Vreedzame School. De onderschriften spreken voor zich. Wij zijn
er blij mee en trots op de mooie nieuwe bord.

Bedankt Noa en Esma!!
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Musical 8
Komende week driemaal een musical van groep 8. Er waren dit jaar teveel kinderen om
dat ineen te doen. Mooi kleinschalig en intiem. Ik wens de kinderen veel succes en
plezier en u als ouder veel kijkgenot en trotse blik op uw kind. Op de planken: spannend
en leuk tegelijk. Wie weet ontpopt zich een toekomstig Talent. Aan hun inzet en
toewijding zal het niet liggen
Zomerfeest
Vond u het gisterenavond ook zo fijn ontspannen en gezellig? Wij zeker. OAC en team
hadden dit jaar “Proef Hooglanderveen” bedacht. Een concept waarbij de kinderen op
allerlei fronten betrokken waren. Heerlijke hapjes, leuke spelletjes. Zij hebben dit feest
eigenlijk vormgegeven. Het resultaat was ernaar. Heerlijke hapjes en veel kinderen die
met de zelfbedachte en –gemaakte spelletjes druk waren. Boter-kaas en eieren, touwtje
trekken en twister. Weer eens wat anders dan achter de iPad met een game. Kinderen
dank voor wat jullie hebben gedaan en gemaakt. FIJN!
OAC en werkgroep bedankt voor de goede voorbereiding en “het regelen van het lekkere
weer!“ Dat was een bof. Maar goed dat het een week later was.
Gert de Wit
PO-inactie
Vijf van onze collega’s en een ouder waren aanwezig bij de manifestatie op het Malieveld
in Den Haag afgelopen dinsdag. Er waren elf politieke partijen aanwezig om aan te geven
dat er echt iets moet gebeuren, om de ramp van het (dreigende) lerarentekort af te
wenden. Verheugend!
‘s Ochtends toen u de kinderen naar school kwam brengen hebben nog zo’n 100 ouders
de petitie getekend. Totaal zijn er in Nederland 351860 reacties op POFRONT.NL gemeld.
Dank daarvoor!
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Hulp gevraagd bij kast etaleren.
Welke twee creatieve ouders met etaleurs-kwaliteiten, bieden zich aan om volgend
schooljaar de kast bij de ingang elke 6 tot 8 weken leuk in te richten. Dit kan thema
gebonden zijn of seizoensgebonden. We hebben diverse themabakken met inhoud op
school, die daarvoor kunnen worden gebruikt. Laat het weten, meld je aan.
Anja van Hamersveld die dit al jaren op zich neemt zal na dit jaar deze taak niet meer
vervullen, haar zoon gaat dan namelijk van school naar het voortgezet onderwijs.
Dank Anja, voor de altijd creatieve en educatieve aankleding bij binnenkomst.
Heb je interesse, meld je dan bij Rachel Naron, teamleider onderbouw.

Afsluiting van de Tussen Schoolse Opvang.
Wat een feestelijke afsluiting van de TSO de afgelopen dagen
Dinsdag 27 juni was er een leuke professionele poppenkastvoorstelling in de gymzaal
voor de kleuters. En er kwam ook een suikerspin/popcorn wagen voor de oudere
kinderen. Donderdag 29 juni was deze er ook voor de jongere kinderen.
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De Zoemerrr middag’borrel’
Onze schoolkrant De Zoemerrr, een prachtig voorbeeld van Fundament voor Talent en
educatief partnerschap, beleefde gisteren zijn eerste jubileumjaar. Dat is door de
redactieleden gevierd met een “borrel” en hapjes voor alle sponsoren en leerkrachten.
Dat was een prachtige bijeenkomst, geleid door twee van de redacteleden, Pepijn en
Marlou. Zij namen ons met een powerpointpresentatie mee in het wat er toe nu toe
allemaal is gedaan en gebeurd.
Het podium boven was aangekleed als aquarium, behorend bij het thema van deze
uitgave “Zomer”. Als u dit leest heeft u hem allemaal in huis. Geniet ervan.
Wij zijn als team trots op de redactie, die zo’n goed stuk werk heeft geleverd. Ook blij
met de sponsoren. Het wordt elke keer een prachtig blad. Bedacht, gemaakt, uitgevoerd
en mogelijk gemaakt door de kinderen. Elke Zoemerrr weer een andere groep.
Speciale dank aan de ouders die de redactie bijstaan in hun werkzaamheden.
HARTELIJK DANK voor jullie energie en geestkracht!

Zomerfeest 2017 impressie door 2 OAC leden, Debbie en Anja.
Wat was het een drukte van jewelste deze week.
De kinderen waren de hele week al actief met het maken van
spelletjes en het bedenken van lekkere hapjes.
Alles in het teken van ons zomerfeest “Proef ’t Veen”.
Op de dag zelf werd in iedere klas met behulp van ouders druk
gekokkereld en geproefd.
Vanaf 17.30 u. was het dan zover en mochten de kinderen de
zelfgemaakte hapjes en drankjes door middel van de proefkaart
proeven bij de kraampjes.
Ook konden de kinderen allerlei zelfgemaakte spelletjes spelen, op
de foto met een Minion en een heerlijk dansje doen op muziek van
onze DJ Mike.
Dankzij de enorme inzet van de kinderen, hulpouders,
leerkrachten en een klein beetje hulp van de weergoden was het
zomerfeest weer een enorm succes.
Allemaal hartelijk bedankt voor jullie inzet en harde werk.
Wij wensen iedereen een heel fijne zomervakantie en tot volgend schooljaar.
Met vriendelijke groet,
De OAC

Wekelijks informatieblad van de St. Josephschool te Hooglanderveen
Nr. 40 van de 7e jaargang 30-6-2017

Nieuwsbrief

40

2016 / 2017

NME-leskisten (herhaald bericht)
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
Namens mijn collega’s, een goed weekend gewenst!
Gert de Wit (directeur)
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