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Dinsdag 8 maart is er voor de onderbouw en de bovenbouw een

voorstelling opgevoerd door de Vastenactie. In deze voorstelling

werd uitgelegd hoe het gaat op andere plekken in de wereld waar

het niet zo goed is voor kinderen en wat ze nodig hebben om een

betere wereld te krijgen.

Alle kinderen hebben op dinsdag 8 maart een vastenactiedoosje

mee naar huis gekregen. De bedoeling is dat de kinderen door

middel van ‘heitje-voor-karweitje’ geld inzamelen (klusjes doen voor

papa/mama/opa/oma/oom/tante of misschien buren). Het is niet

bedoeling dat de kinderen langs de deuren gaan om geld te vragen.

Maandag 4 april is voor school de afsluiting van de Vastenactie. De

kinderen kunnen de vastenactiedoosjes inleveren bij de juf of meester. 

Witte Donderdag 14 april tijdens de gezinsviering in de kerk wordt de

cheque met het eindbedrag overhandigd door kinderen van school.

Na de carnaval is de 6 weken Vastentijd aangebroken en daarbij

hoort de Vastenactie. Wat voor ons heel gewoon is, een fijn huis om

in te wonen, naar school mogen, op een club zitten, veilig spelen in je

buurt met vriendjes en vriendinnetjes is in veel landen niet gewoon.

Wij vinden het belangrijk de kinderen te laten zien dat er ook een

andere wereld bestaat. Met elkaar kunnen we de handen uit de

mouwen steken om kinderen te helpen die geen fijne plek hebben

om te leven en zo een steentje bij te dragen aan een fijne plek.

Daarom doen wij mee met de Vastenactie in samenwerking met de

werkgroep M.O.V. (Missie Ontwikkelingssamenwerking Vrede) van de

St. Jozefkerk Achterveld.

Klik hier om meer informatie te lezen over de Vastenactie van 2022.

Hoe gaat de Vastenactie op school in zijn werk?

Wij wensen de kinderen veel succes met ‘heitje-voor-karweitje'

https://www.jozefachterveld.nl/2020-vastenactie-werken-aan-je-toekomst/
https://www.vastenactie.nl/vastenactie-scholen-2022


Het Groot Cultureel Schoolproject "Vriendschap" en
de "Week van de Lentekriebels"

Vrijdag 18 maart is de opening met de burgemeester en wethouder.

Om 11.15 uur wordt de Regenboogvlag door de burgemeester en

wethouder gehesen.

Donderdag 31 maart is de afsluiting met een mooie tentoonstelling

van 16.30-18.00 uur.

Op de website is een pagina gemaakt, die in de loop van deze twee

projectweken gevuld wordt met foto's en andere informatie.

Nog even en dan gaat het van start........

Binnenkort ontvangt u een specifieke ouderbrief hierover met alle

informatie. Voor nu alvast wat data om in de agenda te zetten:

Agenda
Maart

8 Opening Vastenactie 

8 Voortgangsgesprekken groep 1 t/ m 7

9 Koffieochtend 

14 en 15 Schoolschoonmaak

18 Opening Groot cultureel

schoolprogramma 

21 – 25 week van de Lentekriebels

23 kleuters vrij

31 afsluiting Groot cultureel

schoolprogramma
 

April 

4 Afsluiting Vastenactie;

meenemen vastenactiedoosjes

7 Meekijklessen

1 Jessey Bokkers (gr 1/2)

1 Sanne van Burgsteden (gr 7)

2 Max Davelaar (gr 7)

2 Evi Kok (gr 8)

3 Guus van Leijenhorst (gr 5)

3 Maartje van Leijenhorst (gr 5) 

5 Sofie van de Glind (gr 6)

10 Liam Hak (gr 7) 

11 Anna van den Hoven (gr 7)

12 Merle van der Ham (gr 7)

12 Ilse van den Hengel (gr 8)

15 Huub van de Wolfshaar (gr 7)

17 Rafe Abbel (gr 3)

17 Evi Houtveen (gr 7)

23 Micha Kooloos (gr 5)

25 Koen Kok (gr 5)

25 Isis Mölder (gr 7)

30 Sem Kooloos (gr 8)

Nieuwe leerlingen
Jan Kooloos wordt deze maand 4
jaar en start bij ons op school. Wij
wensen Jan en zijn ouders een
fijne tijd toe op de St. Jozefschool.

Verjaardagen
Maart

Maandag 28 maart heeft het team van 15:00 tot 19:30 uur een ‘pizza
studie moment’. Het eerste deel van het programma bestaat uit het
AutismeBelevingsCircuit (ABC- circuit). Het ABC-Circuit laat ons door
“autistische ervaringen” voelen hoe het is om met autisme te leven.
We proberen ons een voorstelling te maken van wat het betekent om
een autismespectrumstoornis te hebben. Je kunt erover lezen en
leren, gesprekken voeren, maar ervaren is een andere manier.

Het ABC- circuit bestaat uit 10 opdrachten en werkvormen die we
gaan uitvoeren. Er zijn doe-opdrachten en zintuigelijke ervaringen.
Naast het ervaren, ontvangen wij tips over hoe wij kinderen met
autisme kunnen ondersteunen. 

In het tweede deel van het ‘pizza studie moment’ gaan wij onder
leiding van het ontwikkelteam kijken naar het directe instructie model
(DIM). Dit model biedt ons handvatten om een goede instructie te
geven. Wij werken al een aantal jaren met dit instructiemodel. Door
nieuwe inzichten is het model door het ontwikkelteam aangevuld. Om
de betrokkenheid tijdens de instructie van de leerlingen te verhogen,
zijn er ook een aantal Teach technieken toegevoegd. In deze fase zijn
teamleden het in hun eigen groep aan het implementeren. 

Tijdens dit studiemoment biedt het ontwikkelteam extra ondersteuning
aan het team en zullen zij volgens het instructiemodel samen een les
voorbereiden. 

Pizza studiemoment Autisme 

Na een hele lange periode waarin een kijkje nemen in de klas niet

mogelijk was, gaan we er vanuit dat de meekijklessen in april wél door

kunnen gaan. Wij nodigen u dan ook van harte uit om een kijkje te

nemen in de groep van uw zoon/dochter. De leerkracht en de groep laten

u dan zien hoe het dagelijkse onderwijs in de klas eruit ziet. De

meekijklessen duren maximaal 30 minuten.  Om de drukte in de groepen

te verspreiden, vragen wij u om u vooraf in te schrijven. Vanaf vrijdag 25

maart kunt u zich, via Parro, inschrijven voor deze meekijklessen. 

Meekijklessen

https://www.jozefachterveld.nl/vriendschap-cultureel-schoolproject-2022/


Vrijdag 18 februari hadden we de Sponsorloop voor ons gewenste speeltoestel. Eindelijk weer een gezamenlijke

(buiten)activiteit met alle kinderen, ouders en belangstellenden, we keken er naar uit, dit hadden we met elkaar

nodig! Een buiten activiteit mocht echter niet zo zijn, nu was het niet Corona die roet in het eten gooide maar

een aangekondigde storm. Even de teleurstelling, maar daarna niet kijken naar wat niet kan, maar naar datgene

wat wel kan, passend bij de visie van de St. Jozefschool.

Met het nodige improvisatievermogen en de verhuizing naar de sporthal, is de sponsorloop super verlopen. Een

uitdagend hindernis parcours werd ’s morgens in de gymzaal neergezet, de catering was geregeld,

stempelposten stonden klaar, dus rennen maar. Ouders en diverse belangstellenden op de tribune voor de

aanmoediging, hoe leuk was dat weer eens.

Wethouder Patrick Kiel gaf het startschot en bracht ook nog een leuke cheque mee, maar daar bleef het niet bij.

De gemeente draagt een substantieel deel bij aan de ondergrond van het nieuwe speeltoestel, daarmee

hielpen ze ons een heel eind op weg, voordat er ook nog maar één meter was gelopen. 

Toen was het de beurt aan de kinderen. Wat een beleving, wat een enthousiasme, wat een inzet, wat een

gezelligheid. Dit alles heeft geresulteerd in een opbrengst van maar liefst:

€ 6398, 90
 

Prins carnaval mocht het geweldige resultaat een week later onthullen. Wat zijn we trots op onze kanjers,

hiermee gaan we ons doel zeker verwezenlijken en gaan onze uiterste best doen om de benodigde

werkzaamheden z.s.m. uit te voeren, zodat iedereen nog dit schooljaar kan genieten van het geweldige

resultaat.

Dank aan de werkgroep, dank aan de vrijwilligers, dank aan de SPAR, Luza en EHBO, dank aan alle sponsoren en

donateurs die zo gul hebben gegeven, maar vooral dank aan ONZE TOPPERS  voor de vele gelopen rondjes en

zweetdruppels!

Met name tijdens de 'spitstijden' (halen en brengen van de kinderen) is het vaak een drukte van belang (zeker
bij slecht weer). We hebben dan op een relatief kleine ruimte te maken met bewoners, bezoekers Heelkom
en ouders/verzorgers en kinderen van school. 

In overleg met de gemeente en de buurtbewoners zijn twee (opvallende) borden geplaatst, waartussen de
'schoolzone' ligt, maar borden 'doen' natuurlijk niets, als mensen hun (parkeer)gedrag niet aanpassen. Daarom
het verzoek binnen de aangegeven schoolzone niet te parkeren (ook niet tijdelijk op de weg) als u uw
kinderen komt brengen of halen met de auto. 

We doen dit alles in het belang van de veiligheid van uw (en onze) kinderen, we rekenen dan ook op ieders
medewerking. Geeft u het ook door aan opa's, oma's en andere volwassenen die de kinderen komen brengen
of halen? Samen zorgen we voor de veiligheid!

Verkeerssituatie rondom de school

Sponsorloop

Schoolschoonmaak

Maandag 14 en dinsdag 15 maart aanstaande zijn de schoolschoonmaak avonden. Om 19.30 uur beginnen we

en rond 21.00 uur hopen we de klassen en het leerplein schoon te hebben. In de bijlage van deze nieuwsbrief

vindt u uitgebreide informatie over de schoolschoonmaak avonden.



Wat deden we ook alweer met het 90 jarig bestaan?

Wanneer is de bovenste etage bovenop de school gekomen? 

Wanneer is de kleuterschool en de lagere school samengevoegd tot basisschool?

We hebben als St. Jozefschool een rijke geschiedenis van meer dan 100 jaar. Een geschiedenis waarin veel is

gebeurd. Daarom houden wij al jarenlang op onze website een tijdlijn bij. Jaarlijks leggen wij de hoogtepunten

vast. Het is een meer dan interessant document geworden, waarvan velen niet van het bestaan weten. Een

reden te meer om het eens onder uw aandacht te brengen.

                 Naar de geschiedenis van de St. Jozefschool

Veel lees- en kijkplezier!

Uitgelicht

QR code 
Scan de code en kom

direct op onze website

https://www.jozefachterveld.nl/tijdlijn-2/
https://www.jozefachterveld.nl/tijdlijn-2/

