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Studiedag 31 oktober 
Een friendly reminder voor de studiedag van 31 oktober. Deze dag zijn de kinderen vrij. U kunt uw 
kind(eren) nog inschrijven voor het alternatief dat Skillz United biedt deze dag: 
www.skillzunited.nl/inschrijven. 

Deze dag gaan wij aan de slag met differentiatie binnen ons rekenonderwijs. Hoe bedienen we alle 
kinderen zo goed mogelijk op hun eigen niveau? We evalueren het Gi-ga-groen project en kijken samen 
naar onze volgende stap als het gaat om het draaien van een project. Tot slot zullen we in gezamenlijkheid 
het volgende blok van de Vreedzame School voorbereiden. We houden u hiervan op de hoogte! 

Themakast 
Onze themakast naast de ingang ziet er weer prachtig uit! Dit jaar zal het laatste jaar zijn dat Erna v/d Beld 
deze kast voor ons inricht. Voor nu zijn we daar superblij mee. Dankjewel! 
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Het regent, het regent 
En dat zal de komende tijd alleen nog maar vaker voorkomen omdat de herfst in aantocht is.  Kinderen 
hebben dagelijks een frisse neus en buitenspel nodig. Daarom gaan wij, ook bij regenachtig weer, vaak 
gewoon buiten spelen. Niet als het plenst van de regen maar bui een lichte bui blijven we niet binnen. Wilt 
u uw kind(eren) hierop kleden? Laarzen aan en een geschikte (regen)jas mee/aan! Kinderen hebben 
namelijk minder last van de regen, die vinden het heerlijk en het brengt ze vaak op nieuwe ideeën en 
experimenten met het risico op natte voeten. 

 

Vanuit de wijk 
De St. Josephschool neemt deel aan het ABC overleg van Vathorst. Binnen een ABC (Amersfoortse Brede 
Combinatie) werken onderwijs, kinderopvang en welzijn samen. Zij bieden activiteiten waarbij de 
ontwikkeling van de kinderen en jongeren centraal staat. In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u het 
programma voor de herfstvakantie boordevol leuke activiteiten! 

https://www.abc-amersfoort.nl/  


