
Super Nieuwsflits oktober 2018 
 

Inleiding 

Drie keer per jaar geven wij de Super Nieuwsflits uit met belangrijke 

informatie. Mocht u kopij geplaatst willen hebben, dan kunt u het verzoek 

sturen naar info@jozefachterveld.nl.  

De volgende uitgave is gepland in week 5. 

Nieuwe leerlingen 
We heten van harte welkom: 
 

Kyan Staneke (groep 3), Xavi Staneke (groep 6) en Joris Higgings (groep 4). 
 

We hopen dat zij veel plezier mogen beleven op de St. Jozefschool. 
 
Van het bestuur 

Het bestuur heeft gekozen voor een nieuwe bestuursstructuur, het zgn. toezichthoudend 
bestuursmodel. Een model dat volgens alle belanghebbenden beter past bij onze schaalgrootte. 
Hierbij wordt de Raad van Toezicht vervangen door intern toezicht kader en de directeur krijgt 
diverse bestuurstaken met mandaat toegewezen. De noodzakelijke statutenwijziging (inclusief het 
nieuwe management statuut) wordt voorbereid. 
 
Van de MR 

De MR is een wettelijk ingestelde raad waarbij ouders en leerkrachten kunnen meedenken over het 

beleid van school. Naast zaken waar je officieel instemmingsrecht over hebt, mag je als MR ook 

advies uitbrengen. Er komen veel zaken ter sprake. De afgelopen vergadering hebben we met elkaar 

het communicatieplan vastgesteld. Daarbij is er met het bestuur en directie afgesproken dat we gaan 

meedenken over de intakeprocedure en een vernieuwde folder. Onze vacature is inmiddels vervuld! 

Laura Kok heeft zich bij ons gevoegd en daar zijn wij blij mee!  

Mocht u vragen/op- of aanmerkingen hebben, dan horen wij het graag. U bent ook van harte 

welkom om een MR vergadering bij te wonen, onze vergaderdata voor het komende jaar zijn:  

 10 december 19.00 uur 

 20 maart 13.30 uur 

 27 mei 19.00 uur 

 8 juli 19.00 uur 

Van het team 

Bouw 

Sinds dit schooljaar proberen wij onnodige leesproblemen met het programma ‘Bouw!’ te 

voorkomen. ‘Bouw!’ is een computerprogramma, waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen in 

groep 2 t/m 4 voorkomen kunnen worden. Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de 

weg. Bouw! bestaat uit ruim vijfhonderd goed gestructureerde online lessen voor het aanleren, 

inoefenen, herhalen en toepassen van de leerstof, voorzien van heldere instructies voor de tutor.  

De online oefeningen passen zich aan het tempo van de leerling aan.  

Toetsen en rapportages maken de vooruitgang zichtbaar.   
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Gesprekkencyclus groep 6 & 7 

In het schooljaar zijn er verschillende geplande momenten, waarop het mogelijk is om over de 

voortgang van uw kind te spreken. De geplande momenten voor de groepen 6 & 7 wijken af van de 

cyclus van de groepen 1 t/m 5.  We willen u via dit bericht informeren hoe deze verlopen. 

In november is er een spreekuur. Voor het spreekuur mag u intekenen, als u met vragen zit. 

Intekenen voor dit gespreksmoment is niet verplicht. In maart staat er opnieuw een spreekuur 

gepland, ook voor dit spreekuur is het niet verplicht om in te tekenen (er zijn ook maar enkele 

tijdstippen beschikbaar). 

Begin juli zullen er voortgangsgesprekken zijn, waarin we u informeren over de voortgang van uw 

kind. Tijdens dit gesprek zal een voorlopig advies gegeven worden richting het Voortgezet Onderwijs. 

Voor deze gesprekken nodigen wij iedereen uit om in te tekenen. 

Mochten er tussendoor vragen zijn (groot of klein), dan mag u altijd een afspraak maken. 

Voortgezet Onderwijs 

De ouders van groep 8 zijn inmiddels geïnformeerd over het traject richting Voortgezet Onderwijs. 

Ook ouders van groep 7 hebben data van de open avonden ontvangen. Wilt u zich verder verdiepen 

hierin, dan verwijzen wij u naar onze pagina op de website, die speciaal voor dit doel is ontworpen: 

https://www.jozefachterveld.nl/overzicht-voorgezet-onderwijs-amersfoortbarneveld/  

(route; ouders - extra informatie – Voortgezet Onderwijs).  

Muziekles  
Dankzij de muziekimpuls die wij hebben aangevraagd en ontvangen, krijgen de groepen 5/6 en 7 drie 
jaar lang structureel muziekles van een opgeleide muziekdocent. De muzieklessen voor dit schooljaar 
staan gepland op de maandag. Wij werken hierbij intensief samen met DWS. 

Verkeersveiligheid 

Op aanraden van de klankbordgroep zijn we in gesprek met de gemeente, ’t Startblok en VVN over 

het knelpunt ‘hoek Walter van Amersfoortstraat/Jan van Arkelweg’. 

Zwemmen 
Tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie gaat elke groep (5 t/m 8) één keer zwemmen. Van 
januari tot aan de zomervakantie nog drie keer (in principe na de zomer nog twee keer).  In totaal 
gaan er in Leusden-Achterveld 1309 kinderen zwemmen. Om dit mogelijk te maken doen wij (via 
PARRO) een beroep op ouders om te helpen bij het vervoer.  
De zwemlessen zijn dit jaar gepland op de donderdagmiddagen. 
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Trimbos 

In groep 8 bieden wij al jaren een speciaal weerbaarheidsproject aan, voordat de leerlingen 

uitstromen naar het VO. In dit project zaten o.a. de thema’s roken, alcohol en drugs.  

We gebruikten hiervoor veel materialen, die vanuit het Trimbosinstituut ter beschikking waren 

gesteld. 

Bij een bespreking onderwijs-jeugdzorg hoorden we dat er voor voorlichting van basisschoolkinderen 

nieuwe inzichten zijn ontstaan. De voorlichting op de oude wijze zou kinderen nieuwsgierig maken, 

was uit onderzoek gebleken. Navraag bij het Trimbos leverde ons het volgende antwoord op: 

Het klopt dat wij voorlichting in groep 8 afraden. De meeste kinderen op het basisonderwijs hebben 

nog geen interesse in alcohol en roken. Sinds per 1 januari 2014 de wet is aangepast, kunnen 

jongeren pas vanaf 18 jaar alcohol en tabak kopen. Hiermee komen deze onderwerpen nog verder 

van leerlingen in het basisonderwijs af te staan en daardoor lijkt voorlichting aan alle jongeren op het 

basisonderwijs onnodig.  

Dit antwoord heeft ons doen besluiten de voorlichting over de thema’s roken, alcohol en drugs te 

schrappen uit ons programma. Voor ouders verwijzen wij naar websites met informatie over roken 

en alcohol, zoals www.alcoholinfo.nl  en www.rokeninfo.nl. 

 

Van de TSO 
 
GEZOCHT TSO MEDEWERKERS (start voorjaar 2019) 

Aan het einde van dit schooljaar gaan er veel overblijfmedewerkers stoppen, omdat hun kinderen 

van school gaan. Een aantal medewerkers draait nog steeds mee, ondanks het feit dat hun kinderen 

al jaren van school zijn. We hebben 9 open plekken, dus we zoeken dringend nieuwe mensen! 

Ook al heeft u nog jonge kinderen thuis, dan kunt u al komen helpen. Er zijn nu ook medewerkers, 

die hun kinderen meenemen. Na een paar keer wennen, vinden ze het erg leuk en gezellig. Ook de 

kinderen die overblijven vinden het leuk als er kleine kinderen komen en helpen graag. 

Opa’s, oma’s of andere bekenden zijn welkom om te helpen bij het overblijven. Door de overheid is 

beslist dat er een vrijwillige vergoeding tegenover staat, dus u krijgt hiervoor betaald. Er  horen wel 

een aantal overleggen en cursus/thema avonden bij. In het voorjaar van 2019 willen we gaan starten 

met het inwerken van nieuwe TSO medewerkers. Daarna komt er rond mei/juni een basiscursus 

overblijven, deze wordt betaald van het geld wat we voor het overblijven hebben.  

Ellie Hak en Marjolein Zwanenburg gaan de coördinatie vanaf volgend schooljaar van Karin 

overnemen. Deze dames gaan nu ook mensen werven om te komen helpen bij het overblijven, dus 

schroom niet om vragen aan ons te stellen of je aan te melden. 

We hebben u nodig om de TSO te laten draaien zoals we nu doen, hopelijk kunnen we rekenen op 

uw hulp. Voor vragen: Karin van Wee, 06-15520045. 

De Gezonde school / gezonde voeding / EU-Schoolfruit 

School is een geschikte omgeving om aan preventie en bewustwording te doen. Om hier handen en 

voeten aan te geven zijn wij bezig een beleidsplan te schrijven. Met het eten van groente en fruit 

ontdekken de kinderen spelenderwijs meer over waar ons eten vandaan komt en wat dat betekent 

voor ons lichaam. Die vorm van leren door ervaren werkt goed.  

http://www.alcoholinfo.nl/
http://www.rokeninfo.nl/


 

In de ochtendpauze is er tijd voor een tussendoortje. Veel kinderen eten dan wat en hebben iets te 

drinken mee (géén pakjes, maar gebruik van de ‘dopper’ waterfles a.u.b.).  

Wilt u uw kind een gezond tussendoortje mee geven?  

We hanteren drie vaste fruitdagen (maandag, woensdag en vrijdag). Op deze dagen eten de 

kinderen alleen fruit of groente en geen koek of snoep. Op de schoolfruitdagen kunt u bijvoorbeeld 

een appel, peer, banaan, mandarijn, kiwi, een schaaltje aardbeien, druiven, een bakje met 

snacktomaten, een stuk komkommer, wortel of paprika meegeven. Variatie is leuk, lekker en goed 

voor de smaakontwikkeling van uw kind.  

We hebben ons weer aangemeld voor het EU-Schoolfruit en ook dit jaar mogen wij weer meedoen. 

Van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 ontvangen wij (gratis) schoolfruit. Op twee van de drie 

vaste  fruitdagen zal dit ingezet worden, hier hoort u binnenkort meer over. 

Kinderzwerfboekstation St. Jozefschool 

 

Hoeveel kinderboeken heeft u in huis, die nooit meer worden herlezen?  

Deel ze met vrienden en familie, maar ook met buren en onbekenden!  

Met onze nieuwe ‘kinderzwerfboekenkast’ geeft u boeken een tweede leven. 

Vooralsnog staat de kast in de gemeenschapsruimte, de ‘echte’ kast voor buiten wordt momenteel 

gemaakt. 

Lariks 

Open spreekuur Lianne de Boer (consulent bij Lariks ) op de St. Jozefschool.  

Als u een vraag heeft over het welzijn en/of de ontwikkeling van uw kind of 

over uw eigen welzijn, kom dan even langs op: 

 Tot de herfstvakantie vrijdag van 14:15 uur tot 15:45 uur 

 Vanaf de herfstvakantie dinsdag van 14:15 uur tot 15:45 uur 

Als u meer wilt weten over activiteiten en/of wat Lariks doet, neem dan en 

kijkje op: www.sociaalplein-leusden.nl. 
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Agenda 

 Woensdag 17 oktober Snuffeldag groep 8 

 Donderdag 18 oktober Bijeenkomst klankbordgroep 

 Maandag 22 oktober  Start herfstvakantie 

 Vrijdag 26 oktober    Slot Herfstvakantie 

 Maandag 29 oktober  Luizencontrole 

 Dinsdag 30 oktober    Meekijklessen (8.30 uur groep 1 t/m 4, 13.00 uur groep 5 t/m 8) 

 Donderdag 1 november St. Maarten 

 Maandag 5 november  Studiedag (alle kinderen vrij) 

 Vrijdag 9 november   Sterrenshow 2 (thema groep 8) 

 Maandag 12 november  Schoolschoonmaak 

 Dinsdag 13 november  Spreekuur groep 1 t/m 8 (inschrijving alleen indien noodzakelijk) 
     Schoolschoonmaak 

 Maandag 3 december  Knutselcircuit Kerstmarkt WALO 

 Dinsdag 4 december   Sinterklaasviering (’s middags zijn de kinderen vrij) 

  Maandag 10 december  Knutselcircuit Kerstmarkt WALO 

 Zondag 16 december   Kerstmarkt WALO 

 Woensdag 19 december  Kerstviering St. Jozef 

 Vrijdag 21 december   Start Kerstvakantie (12.00 uur) 

Regel van de maand (gekozen door de leerlingenraad) 

 



 

Van harte gefeliciteerd 

September  Oktober 
Nick Houtveen (2012) 
Milan Evers (2011) 
Milan van Rijnsoever (2009) 
Ilona van den Hoven (2008) 
Lara van 't Klooster (2007) 
Mint Mulder (2014) 
Ross Gerritsen (2009) 
Kira Mölder (2013) 
Esmée Overgoor (2008) 
Liz van Wieringen (2011) 
Puck van Middelaar (2007) 
Monique Zwanenburg (2010) 
Kevin Hendriksen (2010) 
Adrian van Daatselaar (2007) 

 

Fenne Huurdeman (2013) 
Femke van de Beek (2013) 
Rik Bokkers (2012) 
Suze Gerritsen (2011) 
Tim ter Maten (2007) 
Xavi Staneke (2009) 
Rik Noorlander (2010) 
Joep Steenkamp (2007) 
Iris Hazelaar (2006) 
Heidy van den Hoven (2007) 
Isabel Schambach (2006) 
Joannie Eggenkamp (2007) 
Joris Higgins (2009) 

 

 
November 

 
December 

Lev de Jong (2009) 
Ninthe van der Ham (2007) 
Roy van de Glind (2008) 
Yoran van Dijk (2006) 
Fabian Kwakkel (2009) 
Jurre Smal (2013) 
Cheano Matulessy (2008) 

 

Renzo van den Hengel (2006) 
Aron Zweistra (2009) 
Stephan Bakkenes (2007) 
Lana Bogaart (2009) 
Djalynn van Ginkel (2006) 
Jesse Evers (2009) 
Nick Zwarts (2006) 
Daan van der Maas (2006) 

 

 

Afsluiting 

Openingstijden  bibliotheek Achterveld in de herfstvakantie: 

 Maandag en woensdag 14.00-17.00 uur 

 Vrijdagavond 18.30-20.00 uur 

 Zondagochtend 10.30-12.00 uur 

 Vanaf maandag 29 oktober is de bibliotheek weer open op de reguliere tijden. 

 


