
Start nieuwe schooljaar

NieuwsflitsNieuwsflits

10 september 2021

De eerste twee schoolweken zitten erop en we vinden het heel fijn om alle kinderen en hun

ouders/verzorgers weer te zien op school. De eerste weken besteden we veel aandacht aan de sfeer

binnen de groepen. We willen graag dat elke groep een veilige, gezellige groep is voor de kinderen. We doen

veel kennismakingsspelletjes en maken afspraken over hoe we het samen willen hebben in de groep. 

We noemen dit de "gouden weken". De lesstof staat nu nog even niet voorop. Dit bouwen we rustig op en

merken dat dit heel goed werkt en een goede basis is voor het aankomend schooljaar. 

Met de start van dit schooljaar ben ik in de functie van directeur aan de school verbonden. Jos en ik vormen,

dit jaar, samen de tweehoofdige leiding van de school. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan

hoor ik deze graag van. De deur van mijn kantoor staat open. 

Miranda van de Geer, directeur

Nieuwe opzet Nieuwsflits

Zoals u wellicht heeft opgemerkt hebben wij een nieuwe opzet van de Nieuwsflits. Naast deze nieuwe

opzet, zal deze ook frequenter worden verzonden aan u. De Nieuwsflits geeft u informatie over hetgeen we

op school gaan doen of gedaan hebben. Ook worden belangrijke data getoond. Ik hoop dat u de

Nieuwsflits(en) met plezier leest. 

Als u tijdens of na het lezen vragen, opmerkingen of suggesties heeft, dan horen wij ze graag!

Startgesprekken

Aan het begin van het schooljaar, heeft u met de nieuwe leerkracht(en) een startgesprek. Tijdens dit

startgesprek vertellen de ouders/verzorgers over hun kind. Het doel van het gesprek is dat de leerkracht het

kind beter leert kennen, maar ook u als ouder/ verzorger. Deze gesprekken duren 15 minuten. 

Via Parro heeft u van de leerkracht een uitnodiging ontvangen en kunt u zich op de gewenste dag en

tijdstip inschrijven. 

Vergeet u het formulier van het startgesprek niet in te inleveren bij de leerkracht?



Koffieochtend 30 september a.s.

Heeft u vragen aan de directie? Wilt u iets weten over de

ouderraad, het bestuur of de MR? Bent u benieuwd naar

ervaringen van andere ouders? Of heeft u een leuk idee of

opmerking waar school zeker eens mee aan de slag moet? Dit

schooljaar starten we met koffieochtenden. De koffieochtend

start direct na het brengen van de kinderen om 8.30 uur en zal

ongeveer 45 minuten duren. U bent van harte welkom om met

ons onder het genot van en kopje koffie of thee in gesprek te

gaan over onze school. Tijdens deze koffieochtenden zal directie

samen met een MR en-/of bestuurslid aanwezig zijn. Donderdag

30 september a.s. staat de eerste koffieochtend gepland en

hopen u hier te ontmoeten

Agenda

13 t/m 18 september

Vredesweek

15 september

Kleuters vrij 

Start Jantje Beton (groep 7) 

DWS instrumentlessen gr 3 t/m 7

17 september

Start typecursus

20 t/m 24 september

Startgesprekken groep 1 t/m 8

24 september

DWS danslessen groep 1 t/m 8 

27 september

Schoolfotograaf

28 september

Informatie avond groep 3 en 8

29 september

Start kinderpostzegels (groep 8)

30 september 

Koffie ochtend 8.30 - 9.15 uur 

1 oktober

Feest juf Hetty 40 jaar juf!

Sterrenshow groep 1/2 

 1  Izzy Nochta (gr 3)

 1  Lars Tolboom (gr 8)

 2 Nick Houtveen (gr 6)

 3 Milan Evers (gr 7)

13 Mint Mulder (gr 4)

14 Anthony van Empelen (gr 3)

18 Kira Mölder (gr 5)

25 Liz van Wieringen (gr 7)

26 Noa Runia (gr 7)

26 Monique Zwanenburg (gr 6)

27 Kevin Hendriksen (gr 7)

Verjaardagen

Juf Hetty 40 jaar juf op de St. Jozefschool

Op dinsdag 31 augustus jl. was juf Hetty 40 jaar werkzaam op de

St. Jozefschool. Om deze mijlpaal niet ongemerkt voorbij te

laten gaan, is juf Hetty feestelijk ontvangen door alle leerlingen,

leerkrachten en vele ouders/ verzorgers. Na een kop koffie met

gebak, is Hetty naar huis gegaan om de 175 kaarten door te

lezen. Op vrijdag 1 oktober a.s. organiseren we voor juf Hetty een

onvergetelijke feestdag op school.

Bedankt!

Lieve kinderen, ouders, collega’s, oud�collega’s, 

oud-leerlingen, oma’s en opa’s,

bewoners van Achterveld en anderen, wat

heb ik genoten van alle kaarten die ik

mocht ontvangen op dinsdag 31 augustus.

Zoveel lieve woorden, leuke anekdotes,

leuke foto’s, het was geweldig.

Hartelijk dank hiervoor!

Lieve groet,

Juf Hetty



Vredesweek

Dit jaar denken we in de Vredesweek na

over de volgende vraag: "Hoe zorgen we

ervoor dat iedereen gezien wordt, en dat

niemand wordt buitengesloten?" Mensen

worden buitengesloten vanwege hun

geaardheid, huidskleur, seksuele voorkeur.

Ze worden niet gezien en niet gehoord.

Je kunt zeggen: Ze leven in de schaduw.

Vrede en gerechtigheid zijn er alleen als we

samen gaan inzien dat dit gebeurt. Als het

leven van iedereen ‘aan het licht komt’.

In de groepen wordt gewerkt aan het

thema 'Denk in licht en kleur'.

De werkstukken die de kinderen maken, zijn

op 18 september in de kerk te bewonderen.

Hulpbrief

Deze week heeft u van ons de hulpbrief

ontvangen. Wat fijn dat wij al van diverse

ouders de hulpbrief ingevuld terug hebben

gekregen! Mocht u hier nog niet aan

toegekomen zijn, dan ontvangen wij deze

graag voor maandag 20 september van u.

Muzieklessen

Dit jaar worden de muzieklessen voor de

groepen 3 t/m 8 gegeven door muziek-

leerkracht; Matthijs Barnhoorn. De kinderen

hebben al kennisgemaakt met Matthijs.

Naast dat Matthijs muzieklessen geeft,

coacht hij de leerkrachten bij het geven

van de muziekles.

Gym

Elke dinsdag krijgen de kinderen (groep

3 t/m 8) gymles van meester Jeffrey. 

We zijn blij met de samenwerking tussen

SportXperience en SNO, die dit aanbod

mogelijk maken. In onderstaand schema

kunt u zien op welke tijden uw kind(eren)

gymles krijgen in de sporthal. Groep 1/2,

heeft dagelijks de beschikking over de

eigen speelzaal.

Schoolfotograaf 27 september a.s.

Maandag 27 september komt de

schoolfotograaf op school om leuke foto's

te maken van de kinderen en het team.

De schoolfotograaf start om 8.30 uur met

groep 1/2. Er worden meerdere foto's

gemaakt van de kinderen tegen een

lichtblauwe achtergrond.

Van de broertjes/ zusjes die op school

zitten of die dag bij Klein Duimpje zijn,

wordt er ook een broertjes/ zusjesfoto

gemaakt.



Zij stellen zich voor

In de schoolgids heeft u al kennis kunnen maken met Roos Timmer. Juf Roos loopt stage als

onderwijsassistent in groep 7 bij meester Patrick. Naast juf Roos ziet u ook andere nieuwe gezichten bij

ons op school. Hieronder stellen zij zich aan u voor.

Suzanne Tolboom

Hallo allemaal,

De meeste van jullie kennen mij als de moeder van Iris en Jurre uit groep 7 en 4. 

En van Rick en Stijn die al op het voortgezet onderwijs zitten. Vanaf dit jaar ben

ik vanuit een heel andere functie verbonden aan school. Ik ben namelijk gestart

aan de pabo. Ik ga de flexibele deeltijd lerarenopleiding volgen waarbij ik naast

mijn werk een dag naar school ga en 1 dag stage loop in groep 6/8. Ook ben ik

gestart als onderwijsassistent op school. Hierbij ondersteun ik alle leerkrachten

met welke hulpvraag er ook maar is. Nu ik op school begonnen ben, bereid ik

een dag van te voren de lessen voor en krijg ik hierbij ondersteuning van het

team. Wat we verwachten is, dat door de algehele onderdompeling in het 

onderwijs, alle vaardigheden zeer snel gewend raken. Ik ben de hoge snelheidstrein ingestapt! Mochten jullie

vragen of opmerkingen hebben, schroom niet om bij mij of bij het team aan te kloppen. De deur staat altijd open.

Ik heb super veel zin in deze nieuwe toekomst. Ik vind het heel spannend. En voel ook wel de druk. Maar met een

goede voorbereiding kom je al een heel eind. En helemaal met de fantastische ondersteuning vanuit school.

Groetjes van Suzanne

Nienke de Jong

Hallo Allemaal, Mijn naam is Nienke de Jong en ik ben 18 jaar. Ik vind het heerlijk

om te sporten en daarom zit ik op voetbal. Vanaf dit jaar kom ik 3 dagen op de

Sint Jozefschool werken als onderwijsassistent. Deze opleiding heb ik dit jaar

afgerond. Zelf woon ik ook in Achterveld en heb ik hier ook op school gezeten! Ik

heb enorm veel zin om hier aan het werk te gaan met alle verschillende

groepen en op deze manier de school te leren kennen vanaf een andere kant!

Groetjes Nienke

Mariska de Olde

Hallo!

Ik ben Mariska en ik ben 32 jaar. In het verleden heb ik mijn diploma als onderwijs

assistente behaald en heb ik eindstage gelopen in groep 1 & 2. Dit vond ik zo leuk

dat ik eerst zelf maar aan kinderen ben begonnen! ;) Mijn zoontje is nu 6 en mijn

dochtertje is 5. Voor mij een mooi moment om mijn droom verder uit te werken.

Ik studeer aan de Hogeschool Utrecht de opleiding Pabo. Op de maandagen loop

ik stage in groep 5 bij juf Evelyn en de kinderen. Dit blijf ik het komende half jaar

doen en daarna nog een half jaar in de onderbouw. Ik hou van de eigenheid van

de kinderen en naast het leren lesgeven vind ik het geweldig om ze een stukje

positief te begeleiden en bevestigen in de mooie identiteiten die ze zijn.  

Dit doe ik met veel plezier en liefde. We wonen sinds 5 jaar in Vaassen en ik moet zeggen dat de route die

ik afleg, van dorp naar dorp, en het prachtige landschap van Achterveld een heus cadeautje is op de vroege

ochtend. We zullen elkaar vast nog zien!

Groeten Mariska

Lara Kondratiuk

Hallo!

Mijn naam is Lara en ik zal dit jaar op donderdag stage komen lopen op de 

St. Jozefschool in groep 3. Ik ben tweedejaarsstudent aan de academische PABO

in Utrecht. Voor mij is het de eerste keer dat ik in een groep 3 klas stage kom

lopen, dus dat is een hele nieuwe uitdaging. In mijn vrije tijd doe ik aan schilderen,

tekenen en ik lees graag. Ik heb er zin in om in de komende periode veel kennis

en ervaring op te doen!

Groetjes Lara



IngezondenIngezonden
berichtenberichten
Fakkeltocht 18 september, 19.00 uur

Op zaterdag 18 september is er een fakkeltocht van

Achterveld naar De Glind. Met elkaar laten we zo zien dat

we vrede heel belangrijk vinden, voor iedereen. We

hopen dat jullie ook meelopen en kleding in verschillende

kleuren aantrekken voor een kleurrijke tocht. Om 19.00

komen we bij elkaar in de St. Jozefkerk in Achterveld.

Daar is ook alles te zien wat op de scholen gemaakt is.

De viering is ook te volgen/bekijken via het

YouTubekanaal Sint Jozefkerk Achterveld. Na een kort

verhaal en liedjes door De Vlindertjes gaan we naar

buiten. Daar krijgt iedereen een fakkel of lampion, en

lopen we via de Schoonderbekerweg naar de Dorpskerk

in De Glind. Op het grasveld bij de kerk sluiten we af.

Inloop Lariks

voor ouders uit de gemeente Leusden 

Vanaf heden is er vanuit Lariks weer een inloopmoment

op school. Mocht u een gesprek willen, dan kunt u zich

hiervoor aanmelden door een email te sturen naar

l.straakenbroek@lariks-leusden.nl. 

Een gesprek kan gaan over pesten of gepest worden,

onvoldoende sociale vaardigheden, problemen in de

thuissituatie of op school, gescheiden ouders, (huiselijk)

geweld, opvoeding, verwerken van verlies (rouw),

gedragsproblemen, financiële problematiek of iets

anders wat er bij u, uw kind of in uw gezin speelt. Op

onderstaande data zelf de school binnen lopen mag ook. 

Op onderstaande dagen is Lianne Straakenbroek,

Consulent Lariks aanwezig op school: 

Vrijdag 1 oktober van 13:30 uur tot 15:00 uur

Vrijdag 15 oktober van 13:30 uur tot 15:00 uur

Vrijdag 29 oktober van 13:30 uur tot 15:00 uur

Dinsdag 9 november van 13:30 uur tot 15:00 uur

Vrijdag 26 november van 13:30 uur tot 15:00 uur

Dinsdag 14 december van 13:30 uur tot 15:00 uur

Wenst u buiten bovenstaande momenten contact met Lariks, dan kunt u ook mailen naar:

l.straakenbroek@lariks-leusden.nl. Graag even vermelden dat uw kind naar de St. Jozefschool gaat.


