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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

Afscheid groep 8
Weer een groep 8 van school. Met alle rituelen eromheen, kunnen wij zeggen dat ook
deze groepen de school op een waardevolle, gezellige, sportieve manier achter zich laten.
Altijd weer een bijzondere week, zo’n afscheidsweek. Lachen, huilen, plezier en soms van
spanning wat onenigheid. Het hoort er allemaal bij. Dit jaar drie avonden afscheid. Drie
keer een musical met verve gespeeld. Trotse kinderen, en terecht trotse ouders.
Talenten ontdekt. In ieder geval allemaal een keer op het toneel gestaan. Wat leuk!
Kinderen fijn dat jullie er waren en wat een mooi cadeau hebben jullie de school
gegeven. Naast een spiegel met alle namen, een pracht van een tafelvoetbaltafel,
waarop nog heel veel kinderen tijdens de middagpauze zullen spelen. ONTZETTEND
BEDANKT!!
De meesters en juffen van de school wensen jullie een fijne vakantie en fantastische
carrière op de school van je keuze.
Kom je eerste rapport nog eens laten zien. Dat zouden wij leuk vinden.
Het ga jullie goed!
Vijf gelijke schooldagen vanaf schooljaar 17/18
Het schooljaar zit erop! Oude tijden zijn voorbij, nieuwe tijden breken aan.
Vanaf de eerste schooldag in het nieuwe
schooljaar 17/18 gaan alle kinderen vijf dagen op
gelijke tijden naar school. Zij zullen samen
lunchen en spelen. Dat betekent dat er voor veel
kinderen voor het eerst een lunchtrommeltje
klaar gemaakt moet worden. Daarover heb ik
vorige week al geschreven.
Voor nu rest het inrichten van het achterschoolplein voor de jongsten. Dat wordt leuk!

Verkeerssituatie
Als iedereen zijn afspraken nakomt wordt er de eerste
twee weken van de vakantie gewerkt aan het
optimaliseren van de kruising Lient/Buitenveldse weg. Na
een jaar onderzoek, gesprekken en overleg met de
instanties, ligt er dan nu een plan dat de veiligheid van dit
kruispunt zal verbeteren. O.a. door een verhoging en
verplaatsing van de verkeerdrempel vanuit het dorp.
Tevens komt er een zebrapad.
Wij hebben er goede verwachtingen van dat dit de
veiligheid bij het oversteken sterk verbetert. Blijft, dat het
optimaal rijgedrag van autogebruikers, het meest bijdraagt aan de verkeersveiligheid.
In de bijlage bij de DigiDuif vindt u (nogmaals) de situatie zoals hij wordt.
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Bericht van de Tussen Schoolse Opvang
Beste ouders/verzorgers,
Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor het vertrouwen
dat u heeft gehad in ons als team van overblijfmedewerkers.
Vergeet u niet de vele foto’s te bekijken, en eventueel op te slaan, die er zijn gemaakt
tijdens de overblijf? Deze foto’s kunt u vinden bij “mijnKinderstralen.nl”.
Rest mij nog u allen een fijne vakantieperiode toe te wensen.
Zonnige groet, ook namens de overblijfmedewerkers,
Ellen Florie (Voorheen Coördinator Kinderstralen)
Ouders gezocht voor een luizenbaantje !
We zijn op zoek naar luizen hulpouders.
Reacties mogen naar: kimklunder84@gmail.com
Hulp gevraagd bij kast etaleren. (herhaald bericht)
Anja Hamersma, moeder van Bjorn, volgend jaar groep 8, heeft al jaren de kast bij de
entree mooi en contextrijk ingericht. Kan er komend jaar iemand haar meehelpen en dit
daarna blijven doen, als Anja in 2018 met Bjorn de school verlaat?
U hoeft geen etaleur/etaleuse te zijn, maar wat creativiteit is wenselijk. IN de vorige
nieuwsbrief heb ik abusievelijk een andere achternaam gebruikt. Excuses Anja! En Bjorn
is gewoon nog een jaar bij ons op school.
Ik zal het bericht ook na de vakantie herhalen, aanmelden kan dus na de vakantie.

Heb je interesse, meld je dan bij Rachel Naron, teamleider onderbouw.
Einde jaar.
Einde van het schooljaar. Dat betekent dus afscheid nemen van onze 8e groepers en
directeuren die met dozen oud papier lopen te slepen enz. enz.. Dit om het beroep
veelzijdig te houden.
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Gert de Wit (directeur)
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