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De Bieb op School 
Medio februari gaat er op de St. Josephschool een locatie van de Bieb op 
School geopend worden. De precieze datum wordt nog bekend gemaakt, 
maar de voorbereidingen zijn in volle gang: 

- De huidige schoolbieb is in oktober gesaneerd en alle goede 
boeken daaruit worden nu omgetoverd tot ‘echte’ biebboeken 
met een barcode; 

- Er zijn veel nieuwe extra boeken aangeschaft die ook worden 
voorzien van een barcode; 

- Nieuwe boekenkasten zijn in bestelling; 
- De schoolbiebwebsite is in wording; 
- Over een feestelijke opening wordt nagedacht. 

We zijn nu nog op zoek naar ouders die het leuk vinden om te helpen in de Bieb op School. We willen de 
bibliotheek dagelijks open hebben van 8.30 – 9.30 uur. In de bijlage staat wat er precies van u verwacht 
wordt. Er komt een heus uitleensysteem, waarbij de boeken net als in de ‘gewone’ bibliotheek gescand 
worden. In de bijlage leest u welke leuke bijkomstigheid dit voor u als hulpouder op kan leveren. U kunt zich 
aanmelden door een mail te sturen naar juf Karjan: k.backerdirks@kpoa.nl o.v.v. schoolbieb. Graag ook 
aangeven op welke dag(en) u beschikbaar bent. Bij voldoende aanmeldingen bent u 1x per twee à drie weken 
aan de beurt.  
 

Vanuit de wijk 
Samenwerkingsverband de Eem - Voortgang ondersteuningsplan 2023-2027  
Een ondersteuningsplan is een wettelijk verplicht verantwoordingsdocument dat tenminste eens per vier jaar 
wordt opgesteld. In dat plan wordt beschreven hoe het samenwerkingsverband inhoud geeft aan passend 
onderwijs voor alle leerlingen in de regio. Hoe is de extra ondersteuning georganiseerd en hoe wordt het geld 
besteed? 

SWV de Eem is bezig met het schrijven van een nieuw ondersteuningsplan. Vanuit verschillende 
bijeenkomsten hebben we al veel waardevolle adviezen en input gekregen. Steeds duidelijker tekenen zich de 
contouren af waarin we komende periode met elkaar vier bewegingen willen maken: 

• Van passend naar inclusiever 
• Van problematiseren naar normaliseren 
• Van individueel naar collectiever 
• Van curatief naar preventiever 

Meedenken? 
Op 19 januari van 18.00-20.00 uur organiseren we een bijeenkomst voor met name ouders die ervaring 
hebben met passend onderwijs. Wil je met ons meedenken en jouw dromen en ideeën met ons delen? We 
horen het graag! Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar info@swvdeeem.nl. 
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Leerkracht, directeur of IB-er en ook belangstelling om nog een meer mee te denken? Laat het weten via 
hetzelfde mailadres. We hopen dat ook jullie nog een keer met ons mee willen denken! 

St. Josephkerk 

Kinderwoorddienst in de Advent 
De Bijbelverhalen gaan deze weken van december over het klaar maken voor Kerstmis, de geboorte van het 
Kindje Jezus. In de wekelijkse Kinderwoorddienst gaan we samen op weg naar Kerstmis en steken iedere week 
een extra kaarsje aan op de speciale adventskrans. En we zorgen ervoor dat je ook thuis op een speciale 
manier steeds meer licht krijgt en zin in het grote feest van Jezus' geboorte. De Kinderwoorddienst 
begint iedere zaterdag om 19.00 uur tijdens de viering in de St. Josephkerk in Hooglanderveen. Welkom! 

Zondags Avontuur voor echte durfals! 
Eén keer per maand is er op zondagmorgen een uitdagende samenkomst in Parochiezaal St. Joseph. 
Het Zondags Avontuur voor kinderen en ouders, om op een andere manier in het bijbelverhaal van het 
weekend te duiken. Het wordt avontuurlijke samenkomst: de kinderen krijgen een uitdagende spelopdracht, 
de ouders kunnen met elkaar in gesprek. Wie brengt dit avontuur tot een goed einde? 
Na de eerste twee geslaagde bijeenkomsten staat het volgende Zondags Avontuur in Parochiezaal naast de St. 
Josephkerk alweer op het programma. Jullie zijn zondag 11 december om 10.00 uur van harte welkom bij 
deze nieuwe stap op weg naar Kerstmis. Het Zondags Avontuur wordt om 11.00 uur afgesloten met een 
kaarsje bij Jozef en natuurlijk koffie, thee en limonade. De deelname is gratis.  Kom maar langs als je durft! 

Kerstlichtjestocht Amersfoort 
Ook dit jaar is er weer een Kerstlichtjestocht door de binnenstad van Amersfoort. Wandelend langs een route 
met wel 1000 waxinelichtjes komt u engelen, herders, de drie koningen en natuurlijk Maria, Jozef en het 
kindje Jezus in de kribbe tegen. En er is muziek en dans onderweg. 
Kortom, neem uw kind mee op kerstavontuur op zaterdag 17 december van 17.00 – 19.00 uur. Eenmaal in de 
binnenstad ziet u vanzelf de waxinelichtjes die de route markeren. Handig is wel om met de klok mee te 
lopen. De route duurt ongeveer 45 minuten en deelname is gratis. 
Op www.kerstlichtjestocht.nl kunt u foto’s zien van de afgelopen jaren. Ik zie u graag met uw (klein)kind in de 
sfeervolle binnenstad op 17 december! 
 
Alvast een vriendelijke kerstgroet van alle vrijwilligers van de Kerstlichtjestocht 


