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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  

 

Beste ouders/verzorgers 

Komende woensdagochtend houden wij de jaarlijkse wisselochtend. De kinderen 

krijgen dan van 08.30/10.30 uur les van de leerkracht van het volgend jaar. Ook zijn er 

diverse groepen nieuw samengesteld. Zij maken dus ook kennis met nieuwe 

klasgenootjes. Tevens zijn er diverse kinderen die van andere scholen komen.  

Als bijlage bij deze DigiDuif vindt u een resumé van de ouder- en de leerlingpeiling. 

Zodat u op de hoogte bent van de uitslag. Na de zomervakantie gaat een werkgroep 

bestaande uit ouders en MT-leden aan de slag deze peilingen te analyseren en er 

leerpunten uit te halen. 

We zien steeds vaker telefoons op school, ook vaker bij jonge kinderen. Ik wil u 

vragen deze niet mee naar school te geven. Los van schade en verlies, leiden zij ook af 

van waarvoor de kinderen op school zijn. Soms leidt het ook tot vervelende incidenten. 

Ik vraag uw begrip hiervoor. 

Helaas kon het zomerfeest niet doorgaan. Binnenkort hoort u de definitieve datum, 

waarop wij dit na de zomervakantie wel zullen vieren. Toch vanaf deze plek alle ouders 

en collega’s die zich hebben ingespannen dit voor te bereiden, alvast te bedanken voor 

wat nog komen gaat. Bedankt!! 

Ik wens u allen een mooi weekend 

 

Wennen in groep 3 en wisselochtend 

De kinderen die volgend jaar naar groep 3 gaan, wennen altijd twee keer. De eerste keer 

regelen we intern en spelenderwijs. Dat was gisteren. De kinderen en leerkrachten 

hebben dit als zeer gezellig ervaren, wellicht heeft uw kind thuis iets verteld 

hierover. Het tweede wenmoment is tijdens de wisselochtend, die is woensdag 29 juni 

van 8.30 uur tot 10.30 uur. Dan schuiven alle groepen door naar hun nieuwe leerkracht 

om kennis te maken. De kinderen van groep 8 maken kennis op hun school van het 

voortgezet onderwijs. 

 

Tuinwerkochtend zaterdag 02 juli. (herhaalde oproep) 

Op zaterdag 2 juli is er weer een tuinwerkochtend.  
Als u kunt helpen, komt u dan om 9 uur op school.  
We starten met een kopje koffie en het doorspreken van wat er 
gedaan moet worden. 
Om 12 uur ronden we af. 

Graag tuingereedschap, tuinhandschoenen en indien mogelijk een 
kruiwagen meenemen. 

We zien u graag op 2 juli. 
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Parkeerplaats op het Disselplein niet toegankelijk (herhaalde mededeling) 

 

Op het parkeerterrein kan niet geparkeerd worden i.v.m. het 

Switchbeach sportfestijn  vanaf donderdag 30 juni 7.00 uur t/m 

maandagmiddag 16 uur. Wilt u hier a.u.b. rekening mee houden? 

 

 

 

Uit de wijk 

 

Clinic beachvolleybal voor alle kinderen van groep 3 t/m 8 

In het weekend van 2 juli bestaat de volleybal vereniging SWITCH 45 jaar. 

Om dit te vieren houden zij in dat weekend een beachvolleybaltoernooi op de 

parkeerplaats voor de school. Op donderdag 30 juni 's avonds wordt het zand hiervoor al 

gestort. Zoals u heeft kunnen lezen kunt u uw auto vanaf donderdagavond tot en met 

maandag niet op de parkeerplaats parkeren. 

  

Om deze overlast voor ons als school te verzachten krijgen alle groepen 3 t/m 8 op 

vrijdag 1 juli een beachvolleybalclinic.  Deze clinics worden verzorgd door een aantal 

jeugdleden van vv SWITCH in samenwerking met de buurtsportcoaches van de SRO.  

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind die dag sportieve kleding aan heeft? Buitenschoenen 

zijn niet nodig, er wordt op blote voeten gevolleybald in het zand! 

Wij wensen de kinderen en de jeugdleden veel plezier! 

 

Met vriendelijke groet, mede namens mijn collega’s 

 

Gert de Wit (directeur) 

 


