
Super Nieuwsflits juni 2020 
 
Wat mooi om te zien hoe de school weer volledig is opgestart. Uiteraard zijn 

er genoeg punten van aandacht, maar we zijn vooral blij te melden dat het 

heel goed gaat en dat zowel leerlingen als leraren blij zijn dat er weer 

complete klassen aanwezig kunnen zijn op school. 

Na alle uitgebreide en speciale informatie in de Coronatijd, eindelijk weer een 

‘normale’ Nieuwsflits van de St. Jozefschool! We kunnen het ‘nieuwe normaal’ 

tegemoet treden met weer meer kennis, lef en vertrouwen! 

Groepsindeling 2020-2021 
Het was weer een hele puzzel, maar we zijn eruit.  
Voor het nieuwe schooljaar ziet de organisatie er als volgt uit: 
 

 Groep 1/2  Hetty Loseman 
 Groep 2/3  Milou Vissers en Kalinka van Hoeijen 
 Groep 4  Shanty Opmeer en Kalinka van Hoeijen 
 Groep 5  Patrick de Bruin en Conny Wynolts 
 Groep 6  Evelyn van Bethlehem en Conny Wynolts 
 Groep 7/8   Daphne v.d. Berg en Mirjam Groeneveld 

 
In de nieuwe schoolgids die voor de zomervakantie uitkomt leest u alle ins en outs. 
 
Meester- en juffendag 
We hebben besloten 9 juli te laten vervallen als meester- en juffendag en diverse activiteiten te 
clusteren op dinsdag 14 juli (afscheid Myriam van kinderen en ouders, musical voor de helft van de 
school en de juffen- en meesterdag). Donderdag 9 juli wordt dus een ‘normale’ lesdag, maar de 14de 
belooft alles weer goed te maken! 
 
Voor de Juffen/meesters verjaardag stuurt de ouderraad altijd een aparte brief naar de ouders. 
Hierin bespreken ze het cadeau (dit is al meegenomen in de ouderbijdrage). Ze maken ook iets met 
de kinderen van de klas. U wordt verzocht geen andere cadeaus te kopen, om geen scheve gezichten 
te krijgen. 
 
Afsluiting schooljaar 
E.e.a. hangt nog af van de besluiten van het kabinet op 1 juli, maar groep 8 gaat zo goed als zeker 
naar Kalenberg en ook de eindmusical kan in ieder geval doorgaan. Daar zijn we allen zeer gelukkig 
mee. 
 

Wij krijgen de vraag of een kleine attentie van het kind aan zijn eigen juf of meester aan het einde 
van het schooljaar wel mag, gezien het ingestelde traktatiebeleid door de Coronacrisis?  
Kinderen vinden dat vaak leuk en komen daarmee trots naar school.  
 

Laat echt duidelijk zijn, niets is op dit gebied verplicht. Een leuk kaartje, een eigen tekening, een klein 
zeepje, een bloem, een foto wordt ontzettend gewaardeerd door de leerkrachten. Wij willen als 
team wel graag ‘voorleven, dus als u dit wilt doen, dan liever geen snoep/etenswaren deze keer. 
 
  



Zomerschool 
Enkele leerlingen van ’t Startblok en de St. Jozefschool krijgen binnenkort in de zomervakantie 
gedurende één of meerdere weken extra onderwijstijd aangeboden. Dit is op vrijwillige basis. Op de 
zomerschool worden inhaal- en ondersteuningsprogramma’s aangeboden, met als doel dat de 
kinderen de mogelijk opgelopen achterstanden tijdens de Coronatijd kunnen inlopen en zo een 
goede en positieve start kunnen maken in het nieuwe schooljaar. Ouders en kinderen worden 
hiervoor persoonlijk benaderd. 
 

Pimpen gemeenschapsruimte / watertappunt 
 

  
 
Het is ons gelukt in ’t kader van de Gezonde School buiten een watertappunt te realiseren.  
Water drinken is gezond, dat willen we promoten, maar laten we ook zuinig zijn met water. 
 
De gemeenschapsruimte heeft de afgelopen 3 maanden een metamorfose ondergaan. Er is veel 
opgeruimd en ook weer plek gemaakt. Gezaagd, geklopt, geboord, geplamuurd, geschilderd en 
opnieuw ingericht. Er wordt nog even door geklust in school, maar we naderen het einde van het 
project ‘pimp de gemeenschapsruimte’. 
 
We hebben een nieuwe bibliotheek en nieuw meubilair. Kasten, tafels, “trots” kastjes, werkplekken 
en er is een vast podium gemaakt. We hopen voor de start van ’t nieuwe schooljaar de klus geklaard 
te hebben. Kijk op onze site voor een sfeerimpressie tijdens de werkzaamheden: 
https://www.jozefachterveld.nl/portfolio-posts/2020-pimpen-gemeenschapsruimte/    
 

Samenlevingsakkoord 
Op de achtergrond zijn wij druk in overleg met zorg en onderwijs. Dit heeft geresulteerd in een 
getekend samenlevingsakkoord Jeugd en normalisering. Wij geloven in de kracht van verbinding, 
voor komend schooljaar wordt het de uitdaging woorden om  te zetten in daden.  
Wij gaan ervoor! 
 
Het getekende Samenlevingsakkoord Jeugd kunt u vinden op de site van de gemeente: 
https://www.leusden.nl/publicaties/nieuws/nieuwsbericht/nieuws/News/detail/artikel/ondertekeni
ng-samenlevingsakkoord-jeugd-468.html  
 
Inloopspreekuur Lariks 
De inloopmomenten op school zijn in de Coronatijd weggevallen. Na de zomervakantie wordt dit 
opnieuw opgestart. Er komen dan weer poster in de school te hangen, waarop de aanwezigheid van 
de consulent staat vermeld.  
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Tot de start van de inloop op school, zijn wij (ouders en leerkrachten) voor informatie en advies vanaf 
1 juli welkom bij Lariks in Huis van Leusden op maandag, dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en 
bij De Heelkom op maandag- en woensdagochtend.  
 
Via www.sociaalplein-leusden.nl, is er de mogelijkheid vragen te stellen via een online 
intakeformulier. Na invullen volgt binnen drie werkdagen een reactie. Per mail zijn de consulenten 
bereikbaar via: triage@lariks-leusden.nl of telefonisch via: 033 303 44 44  
(op werkdagen tussen 9.00 - 12.30 uur). 
 
Classroom 
Het gebruik van Classroom in de groepen 6 t/m 8 is tijdens het sluiten van de scholen zo goed 
bevallen, dat we het ook komend schooljaar beschikbaar willen hebben, bijvoorbeeld voor gebruik bij 
’t huiswerk of voor ’t programma bij mogelijke zieke leerkrachten.  
Zo heeft elk nadeel zijn voordeel! 
 
Kledinginzameling 
Fijn dat we weer kleding kunnen inzamelen bij een nieuwe organisatie ‘Bag2School’. Het geld wat we 
ontvangen gebruikt de OR voor extra activiteiten (het eerste ophaalmoment heeft al ruim € 200,- 
opgeleverd). Daarnaast zorgt Bag2School ervoor dat de kleding hergebruikt wordt.  
Het hele schooljaar kunt u kleding inleveren in de kledingcontainer die bij school staat. 
 
Welkom 
Wij heten van harte welkom: 
Elias van de Rol, Bo van den Hudding, Wout van Dalen, Evi Boersen en Jan Voorburg. 
We hopen dat zij veel plezier mogen beleven op de St. Jozefschool. 
 
Helaas hebben we afscheid genomen van Fayenne Kooloos, Chris, Joris en Henry Higgins.  
Wij wensen hen veel succes op de nieuwe school en in ’t nieuwe huis. 
 
Afscheid Nel Tolboom:  
De was altijd Spic & Span! 
Na 39 jaar (!) trouwe dienst stopt Nel Tolboom met het verzorgen van ons wasgoed. Altijd netjes 
schoon en keurig opgevouwen, kan zo Spic & Span de kast weer in. Wat fijn dat je al die jaren klaar 
stond voor de school Nel. Jammer dat je stopt, maar we begrijpen je besluit.  
We wensen je het allerbeste, samen met je man Bart, kinderen en kleinkinderen. 
We zeggen geen gedag, maar tot ziens en dank je wel. 
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Viering 75 jaar vrijheid en de Klompen4daagse niet doorgegaan 
Wat jammer dat dit alles niet door kon gaan, we hadden zulke leuke plannen. Maar er komen nieuwe 
kansen en mogelijk word de viering 75 jaar vrijheid wel 76 jaar vrijheid. 
 

Agenda 

 Week 26   Voortgangsgesprekken groep 6 en 7 
     Spreekuur groep 1 t/m 5 

 Woensdag 1 jul   Vertrek groep 8 naar Kalenberg 
 Zaterdag 4 juli   Terugkeer groep 8 Kalenberg 
 Dinsdag 7 juli   Rapporten mee naar huis 
 Dinsdag 14 juli   Afscheid juf Myriam, meester- en juffendag 
 Woensdag 15 juli  Afscheidsavond groep 8 (deel 1) - onder voorbehoud 
 Donderdag 16 juni  Afscheidsavond groep 8 (deel 2) - onder voorbehoud 
 Vrijdag 17 juni     Uitzwaaien groep 8 om 11.00 uur 

     Start zomervakantie om 12.00 uur 
 
Voor het nieuwe schooljaar zijn inmiddels ook de studiedagen waarop alle kinderen vrij zijn bekend. 
Afspraak is deze evenredig te verdelen over alle dagen van de week.  
In onze jaarplanning staat: 
 

 Vrijdag 28-8-2020 (tijdens zomervakantie) 
 Vrijdag 9-10-2020  
 Dinsdag 17-11-2020  
 Maandag 7-12-2020 (Sinterklaasweekend) 
 Donderdag 4-2-2021  
 Woensdag 31-3-2021 

 
Regel van de maand 

Door de Coronatijd is de leerlingenraad niet meer bijeen geweest en ze hebben dus ook niet een 

nieuwe regel van de maand kunnen vaststellen. Daarom nog maar een keer het motto van de 

afgelopen periode: 

SAMEN STERK TEGEN CORONA!  
 
Ouders en begeleiders, nogmaals dank voor het thuisonderwijs. 
We hebben het met elkaar echt super goed gedaan! 
 

  



Wij feliciteren met hun verjaardag: 

Mei Juni 
Demi Huurdeman (2011) 

Milo van Zijtveld (2011) 

Wout van Dalen (2016) 

Stijn Tolboom (2008) 

Josh Eijk (2014) 

Ben van der Maas (2011) 

Emma van der Maas (2011) 

Jovani Turk (2011) 

Evi Boersen (2016) 

Sem Eijk (2012) 

Jan Voorburg (2016) 

Frank de Borst (2008) 

Jill van de Wetering (2009) 

Quint van de Wetering (2009) 

Dani Kooloos (2012) 

Tim van Ruitenbeek (2013) 

Jake Scholtus (2015) 

Coen Tijmensen (2015) 

Djurre Tijmensen (2015) 
Luuk Vos (2012) 
 

 

Fijenno Wessels (2015) 

Iris Tolboom (2011) 

Giel van de Wolfshaar (2008) 

Daphne Boersen (2011) 

Fenna Thomas (2008) 

Lotte Zwambag (2008) 

Kiki van Middelaar (2009) 

Joey Schenk (2008) 

Zoë van den Hengel (2013) 

Matthijs Klok (2010) 

Jurre Tolboom (2014) 
 

Juli Augustus 
Noortje Houtveen (2015) 

Kyan Staneke (2012) 

Jain Colijn (2013) 

Nicole Hendriksen (2015) 

Casper Boom (2010) 

Vajen Snijders (2015) 

Valentino Snijders (2015) 

Lieva van Velzen (2013) 

Jayden Bakker (2012) 

Bas van de Pol (2008) 
Stanley van den Top (2008) 
Mila Smal (2016) 
Lisa van Ruitenbeek (2016) 
Indi van Zijtveld (2016) 

 

Maarten Boon (2013) 
Ryan Hak (2013)   
Tim Tolboom (2014) 
Lotte van den Hudding (2014) 
Linde Bokkers (2010) 
Finn Blom (2016) 
 

 

 
Nog een paar weken tot de zomervakantie en dan op naar het volgende schooljaar.  
We zijn weer benieuwd wat dat ons gaat brengen! 
 
Met vriendelijke groet, 
Team St. Jozefschool 

 

  



Einde carrière Sint Jozefschool in zicht…. 

Het einde van het schooljaar nadert. Het betekent dat het besluit om mijn aanstelling op de Sint 

Jozefschool te beëindigen in zicht komt. De beslissing heb ik uiteraard niet zomaar genomen. Ik 

speelde al langer met de gedachte, iets anders te gaan doen. Wat het moeilijker maakte om de 

beslissing te nemen, is dat ik weet wat ik achter laat.  

Mijmerend achter mijn laptop deel ik graag de fijne momenten met jullie, te beginnen met het 

schoollied. 

Jozef, Jozef, daar is het echt fantastisch, 

Jozef de school, ja dat zijn wij, 

Jozef, Jozef, spelend, spelend, leren, 

Gezelligheid, dat hoort er echt wel bij, 

Het refrein van ons schoollied, waarin elementen zitten, waardoor ik me 22 jaar als een vis in het 

water heb gevoeld in onze school:  Jozef, spelend leren, gezelligheid.  

Het werken in een goed team waarmee ik de school in al zijn facetten heb leren kennen. Begonnen 

als moeder en ouderraadslid, daarna groepsleerkracht m.n. in de onderbouw, toen als RT-er, IB-er en 

MT lid. Onder leiding van Jos met het team werkend aan de visie van de school. Gezamenlijk  vorm 

gevend aan kernwaarden: professionaliteit, creëren van een veilige leeromgeving, onderwijs op 

maat, betrokkenheid in en met het dorp en samenwerking met ouders.  

De saamhorigheid en creativiteit tijdens de evenementen met de hele school, YMCA kamp, de 

culturele schoolprojecten en de kerstviering.  

De sfeer tijdens de dagelijkse routines, de kleine dingen die het doen. 

 Het  groepje leerlingen in de gemeenschapsruimte  werkend aan een opdracht, even lachen, 

rondkijken of de juf ziet dat je lekker aan het werk bent… 

 Kleuters in de zandbak, tijdens de eerste mooie dag in het voorjaar. “Juf kijk eens, we zijn al 

bij de bodem.” Juf ik heb een taart voor je gemaakt.”  

 Een leerling die na veel oefenen het doel gehaald heeft, waar hij of zij naar streefde. 

 De groep, stil en geconcentreerd aan het werk. 

 De jarige leerling, lopend door de school, speurend met vriendjes op de verjaardagskaart, 

hebben alle juffen en meesters erop geschreven? 

 De lol tijdens  spel op het plein en in de gymzaal, fanatiek, competitief. 

 De studiedagen, vergaderingen, ontwikkelteams, samen werkend, discussiërend, lachen, 

samen plannen maken.  

 De voortgangsgesprekken, waarbij je voelt dat je met ouders op één lijn zit. 

 Verbinden van leerling, ouders, school en externen, om de juiste ondersteuning te vinden.  

Natuurlijk zijn er minder mooie momenten geweest,  maar mijn motto, leer kinderen drempels 

nemen in plaats van ze weg te nemen, hebben ook mij door lastige periodes geholpen. Bovendien 

hef ik het glas liever half vol dan half leeg.  

Er bekruipt me stilletjes  het gevoel wat ik heb als leerlingen afscheid nemen op de slotavond, na 

Kalenberg tijdens de musical.  Er gaat een groep vertrekken met een schat aan ervaringen,  opgedaan 

met ouder(s) en team. Klaar om een nieuw pad in te slaan met een rugzak vol bagage. Tranen 

wegslikkend van vreugde en verdriet, tijdens het slotakkoord. Om alles wat zij achterlaten en de 

spannende uitdagingen die hen te wachten staan.  Het verschil…ik ben het nu zelf….na 22 mooie 

jaren. Kinderen, ouders, collegae, vrijwilligers, bedankt voor de fijne samenwerking. 

Groet Myriam Voorburg 



Voor u gelezen:

 



DE MUSICAL4DAAGSE GAAT DEZE ZOMERVAKANTIE DOOR!  

De Musical4daagse gaat deze zomervakantie door! Heb jij je musicallessen gemist, ga je dit jaar niet 

op en vakantie en hou jij van zingen, dansen en acteren? Deze zomervakantie komt de 

Musical4daagse terug naar Amersfoort. Maak een musical in 4 dagen voor een echt publiek in het 

Theater Flint. Geen ervaring nodig.  

Het unieke concept geeft kinderen vanaf zes jaar de kans om in de vakantie een eenmalige 

musicaltraining te volgen. Zowel de repetities als de presentatie vinden plaats het Theater Flint 

Amersfoort. 

Voor wie? 

Iedereen met een passie voor zingen, dansen en acteren mag meedoen! Kinderen van 6 tot 12 jaar 

kunnen zich aanmelden voor de Musical4daagse.  

Goed om te weten 

20 juli t/m 23 juli 2020 | 09:00 tot 14:00  

Inschrijven kan tot 5 juli 2020 via de website: www.musical4daagse.nl.  

Let op, er is maar beperkt plaats!  

Kosten voor 4 dagen: €157,95  

Meer informatie:  

Website: www.musical4daagse.nl  

Email: info@musical4daagse.nl 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2iNGY29xnVc   

 

 

http://www.musical4daagse.nl/
mailto:info@musical4daagse.nl
https://www.youtube.com/watch?v=2iNGY29xnVc

