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Personeel  
Meester	  Steven:	  Meester	  Steven	  is	  vandaag	  voor	  het	  laatst.	  Meester	  Steven	  heeft	  niet	  zijn	  juiste	  papieren	  
binnen	  de	  gestelde	  datum	  behaald.	  De	  SRO	  heeft	  daarom	  een	  nieuwe	  vakleerkracht	  aangesteld.	  Meester	  
Stefan.	  Meester	  Stefan	  is	  een	  gediplomeerd	  vakdocent	  en	  heeft	  inmiddels	  al	  kennis	  gemaakt	  met	  de	  
kinderen.	  

Van  Yvonne  
Beste	  ouders,	  	  

Ik	  hoop	  dat	  u	  allen	  een	  goede	  vakantie	  heeft	  gehad	  en	  heerlijk	  heeft	  kunnen	  genieten	  van	  het	  mooie	  weer	  in	  
die	  week.	  

Komende	  week	  wordt	  het	  een	  rare	  week.	  Dinsdag	  hebben	  wij	  een	  studiedag.	  Deze	  studiedag	  is	  de	  tweede	  in	  
de	  reeks	  die	  wij	  onder	  begeleiding	  Jan	  Jutstra	  zullen	  hebben.	  Naast	  de	  teamvorming,	  zullen	  we	  ook	  aan	  de	  
gang	  gaan	  met	  de	  visie.	  Wat	  vinden	  wij	  belangrijk	  en	  waar	  gaan	  wij	  ons	  op	  focussen.	  

De	  woensdag	  daarna,	  6	  november,	  zal	  de	  school	  gesloten	  zijn	  vanwege	  de	  landelijke	  staking.	  Bijna	  het	  gehele	  
team	  zal	  gaan	  staken.	  De	  enkele	  leerkrachten	  die	  er	  voor	  kiezen	  niet	  te	  staken	  zullen	  binnen	  de	  school	  
vervangende	  werkzaamheden	  uitvoeren.	  U	  heeft	  gisteren	  de	  begeleidende	  brief	  van	  ons	  bestuur	  gehad.	  Wij	  
hopen	  dan	  op	  uw	  begrip	  dat	  u	  zelf	  voor	  de	  opvang	  kan	  zorgen	  van	  uw	  kind(eren).	  Mocht	  dit	  een	  groot	  
probleem	  zijn	  dan	  kunt	  u	  mij	  berichten	  via	  de	  mail.	  Wij	  als	  team	  beseffen	  dat	  een	  dag	  staken	  niet	  zal	  
bijdragen	  tot	  een	  directe	  oplossing,	  maar	  niets	  doen	  is	  geen	  optie	  en	  wij	  steunen	  de	  landelijke	  actie	  in	  deze.	  

Vanaf	  11	  november	  zullen	  Amrah,	  teamleider	  OB	  en	  ik	  naar	  Zweden	  vertrekken.	  In	  lijn	  met	  het	  Dynamisch	  
koersplan	  van	  de	  stichting	  KPOA	  2022,	  die	  	  gericht	  is	  op	  onderwijs-‐	  ontwikkeling,	  onder	  andere	  op	  het	  gebied	  
van	  Spelend	  en	  ontdekkend	  leren,	  Wetenschap	  en	  	  technologie/ICT	  (o.a.	  opening	  LEGO-‐studio.	  

Dit	  proces	  binnen	  KPOA-‐scholen,	  om	  tot	  verbreding	  en	  verdieping	  van	  het	  onderwijsaanbod	  te	  komen,	  wordt	  
de	  komende	  jaren	  voortgezet.	  Naast	  het	  opnieuw	  inrichten	  van	  het	  leerlandschap	  voor	  jonge	  kinderen,	  zijn	  er	  
op	  een	  aantal	  scholen	  binnen	  onze	  stichting	  initiatieven	  gestart	  om	  de	  leeromgeving	  in	  de	  onderbouw	  te	  
verrijken	  gericht	  op	  de	  ontwikkeling	  van	  executieve	  functies	  en	  woordenschat.	  Vorig	  jaar	  is	  er	  een	  studiereis	  
van	  schoolleiders	  en	  beleidsmedewerkers	  geweest	  naar	  het	  Center	  of	  Expertise	  Early	  Childhood	  Education	  
van	  de	  Universiteit	  van	  Göteborg	  en	  het	  bezoek	  aan	  Zweedse	  pre-‐schools	  heeft	  hen	  kennis	  en	  inspiratie	  
opgeleverd	  om	  deze	  stappen	  te	  zetten.	  In	  november	  wordt	  deze	  studiereis	  aangeboden	  aan	  de	  teamleiders	  
en	  jonge	  kind	  specialisten.	  Omdat	  ik	  vorig	  jaar	  niet	  mee	  ben	  geweest	  met	  de	  directeuren	  reis,	  ga	  ik	  nu	  samen	  
met	  Amrah	  mee.	  Wij	  zullen	  u	  van	  deze	  reis	  op	  de	  hoogte	  houden.	  Samen	  met	  de	  onderbouw	  hebben	  wij	  een	  
aantal	  kijkvragen	  gemaakt	  en	  die	  zullen	  wij	  daar	  zeker	  gaan	  onderzoeken.	  	  	  	  

Wens	  ik	  u	  allen	  weer	  een	  fijn	  weekend	  toe.	  	  

	  

‘Education	  is	  what	  remains	  after	  one	  has	  forgotten	  what	  one	  has	  learned	  in	  school.’	  –	  Albert	  Einstein	  
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Herfst    in  de  school  
Niet	  alleen	  de	  kast	  bij	  de	  ingang	  wordt	  in	  de	  stijl	  van	  het	  thema	  versierd.	  Heeft	  u	  gezien	  dat	  ook	  de	  
leerkrachten	  hard	  aan	  het	  werk	  zijn	  geweest	  om	  de	  school	  in	  herfstsfeer	  te	  brengen?	  Het	  ziet	  er	  
prachtig	  uit!	  Maandag	  zag	  ik	  kinderen	  en	  ouders	  vol	  bewondering	  door	  het	  gebouw	  lopen.	  Ook	  de	  
kinderen	  zijn	  al	  hard	  bezig	  met	  creatieve	  opdrachten	  om	  de	  school	  	  mooi	  aan	  te	  kleden.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Schoolplan  
Zoals	  u	  wellicht	  weet	  is	  het	  de	  bedoeling	  dat	  ik,	  Yvonne,	  samen	  met	  het	  team	  een	  nieuw	  schoolplan	  ga	  
schrijven.	  Alle	  andere	  scholen	  binnen	  de	  KPOA	  hebben	  dit	  vorig	  jaar	  afgerond.	  Vanwege	  de	  wisseling	  van	  
directie	  is	  er	  besloten	  deze	  taak	  door	  te	  schuiven	  naar	  dit	  jaar.	  Als	  er	  hoofdstukken	  in	  concept	  af	  zijn	  zal	  ik	  de	  
MR,	  maar	  ook	  belangstellende	  ouders,	  vragen	  mee	  te	  lezen	  dan	  wel	  erover	  in	  gesprek	  te	  gaan.	  	  	  
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Vanuit   de  wijk  
Help  mee  met  S int   Maarten  
In	  Vathorst	  en	  Hooglanderveen	  wordt	  op	  maandag	  11	  november	  Sint	  Maarten	  gevierd.	  Dat	  wordt	  om	  18.00	  
uur	  gedaan	  met	  een	  lampionoptocht	  vanaf	  ICOON	  in	  Vathorst	  én	  het	  kerkplein	  in	  Hooglanderveen.	  Beide	  
stoeten	  trekken	  naar	  de	  St.	  Josephkerk	  voor	  een	  korte	  samenkomst	  om	  18.30	  uur,	  met	  het	  verhaal	  van	  Sint	  
Maarten,	  liedjes	  én	  een	  inzameling	  voor	  de	  Voedselbank.	  We	  hebben	  al	  een	  paar	  aanmeldingen,	  maar	  er	  zijn	  
nog	  een	  paar	  ouders	  nodig	  die	  lampionoptocht	  willen	  begeleiden.	  Doe	  mee,	  samen	  met	  je	  kind(eren)!	  Stuur	  
een	  mailtje	  naar	  	  lokaateam@stjoseph-‐olva.nl.	  Dank	  je	  wel!	  

Allerz ie len  
Zaterdag	  2	  november	  is	  het	  Allerzielen,	  de	  dag	  waarop	  veel	  mensen	  hun	  lieve	  doden	  gedenken.	  Om	  19.00	  uur	  
is	  er	  een	  viering	  in	  de	  St.	  Josephkerk	  met	  een	  speciale	  Kinderwoorddienst.	  Samen	  met	  de	  andere	  kinderen	  
mag	  je	  bedenken	  voor	  wie	  wil	  jij	  een	  kaarsje	  wilt	  maken	  en	  opsteken...	   


