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Vluchtelingen Oekraïne 

4 april 2022

Zoals u ongetwijfeld vernomen heeft zijn er in Achterveld vluchtelingen uit
Oekraïne opgevangen. Hierover heeft inmiddels overleg plaatsgevonden tussen
de scholen en de gemeente. Op dit moment wordt er een plan voor het bieden
van onderwijs aan de Oekraïense kinderen door de scholen en de gemeente
uitgewerkt. Wij als school leveren graag onze bijdrage om voor deze kinderen
een veilig plekje op school te realiseren en zullen u op de hoogte houden van de
verdere ontwikkelingen.

Meekijklessen donderdag 7 april a.s.

Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te nemen in de groep van uw zoon/ dochter. De leerkracht en de
kinderen laten u dan zien hoe het dagelijkse onderwijs in de klas eruit ziet. De meekijklessen duren maximaal
30 minuten. De kijklessen van groep 5 t/m 8 starten om 8.30 uur en voor de groepen 1 t/m 4 starten de de
kijklessen om 13.00 uur. Tijdens deze lessen is er opvang geregeld voor de kleinere broertjes en zusjes.

Bag2school 11 april a.s. 

Maandag 11 april a.s. wordt de kledingcontainer weer geleegd. Mocht u nog kleding hebben voor de
kledingcontainer dan ontvangen wij deze graag! Uw kleding graag in dichtgebonden zakken voor 8.30 uur
in everen bij het hek van het speelplein. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en bijdrage

Koffie ochtend 11 april 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? U bent van harte welkom om met ons onder het genot van en kopje koffie
of thee in gesprek te gaan over onze school. De koffieochtend start direct na het brengen van de kinderen
om 8.30 uur en zal ongeveer 45 minuten duren. Tijdens deze koffieochtenden zal directie samen met een
MR en-/of bestuurslid aanwezig zijn. U hoeft zich vooraf niet (meer) aan te melden. 

IEP eindtoets voor groep 8

Alle kinderen van groep 8 zijn verplicht om een eindtoets te maken aan het eind van de basisschool. Deze
eindtoets meet de taal- en rekenvaardigheid van de kinderen aan het einde van groep 8. Scholen kunnen
zelf kiezen welke eindtoets ze afnemen, wij als school hebben gekozen voor de IEP Eindtoets. 
De eindtoets wordt op woensdag 20 en donderdag 21 april 2022 afgenomen. 

Wij wensen alle kinderen alvast heel veel succes bij het maken van de IEP Eindtoets!



Groepsindeling volgend schooljaar

Op de achtergrond zijn wij bezig met de voorbereidingen van het
nieuwe schooljaar. Op dit moment staat vast dat wij volgend
schooljaar met 5 groepen gaan werken. Dit betekent dat er naast
groep 1/2, nog andere combinatiegroepen geformeerd gaan worden.
Naast deze 5 groepen, is er ruimte voor ondersteuning (bijvoorbeeld
een groep splitsen voor bepaalde instructies of extra handen in de klas)
door onderwijsassistenten en leerkrachten. 

Op dit moment zijn wij als team aan het kijken welke groepen we gaan
maken (groepsindeling). Daarna volgt de indeling van leerkrachten en
leerlingen over de groepen. In juni zullen wij u hierover verder informeren. 

Agenda
April 
4 Afsluiting Vastenactie;

meenemen vastenactiedoosjes

7 Meekijklessen 

11 Koffie ochtend

11 Bag2school 

kledinginzameling 8.30 uur

13 Studiedag

14 Witte Donderdag

15 Goede vrijdag, kinderen vrij

17 & 18 Pasen

19 & 20 IEP Eindtoets groep 8

22 Koningsspelen

25 april – 6 mei meivakantie

Mei 
8 Moederdag

9 Luizencontrole 

1 Sascha Voskuilen (gr 3) 

5 Jesper van den Berg (gr 6)

7 Djaylen Wessels (gr 6)

10 Jarno Van den Hoven (gr 7) 

10 Lara Vos (gr 4)

11 Feline-Julie van den Berg (gr 4)

20 Bo van den Hudding (gr 1/2) 

23 Saar Kooloos (gr 7) 

24 Quinty Houtveen (gr 5) 

24 Jodi Kooloos (gr 1/2)

27 Sep Mulder (gr 1/2) 

29 Dorus Kooloos (gr 5)

30 Ninke Houtveen (gr 3) 

Nieuwe leerlingen
In groep 4 is Nazar Liashenko gestart.  
We heten Nazar van harte welkom
en wensen hem (en zijn moeder)
een goede tijd bij ons op school

Verjaardagen
April

Uw kind blijft thuis bij klachten en laat zich testen bij de GGD of doet
een zelftest.
Is de uitslag van de zelftest positief? Maak dan alsnog een
testafspraak bij de GGD. 
Bij een negatieve (zelf)testuitslag mag een leerling naar school. 
Bij een positieve testuitslag van de GGD blijft uw kind thuis en volgt
u de aanwijzingen van de GGD. Uw kind is niet meer besmettelijk
als het na 5 dagen 24 uur lang volledig klachtenvrij is. Dag 0 is de
dag waarop de klachten begonnen. 

Inmiddels zijn alle coronamaatregelen vervallen en verloopt ons
onderwijs weer zonder beperkingen en hier zijn we heel blij mee! 

Dat het virus nog niet verdwenen is merken wij nog wel. Nog steeds
zijn er collega’s afwezig door corona en dan is de flexibele inzet van
collega's super fijn zodat zij alle dagen voor de kinderen onderwijs
hebben kunnen verzorgen. 

Ook zijn er nog steeds diverse kinderen die besmet raken en daardoor
niet naar school kunnen. Het blijft dus belangrijk om alert te zijn op
klachten passend bij het coronavirus. Het ‘snottebellenbeleid’ blijft om
deze redenen dan ook ongewijzigd:

Het twee keer per week preventief testen van de leerlingen van groep
6 t/m 8 is niet meer nodig. Het mág natuurlijk wel. We geven niet meer
standaard zelftests mee aan alle leerlingen van groep 6 t/m 8, maar
op verzoek kunnen we die nog steeds ter beschikking stellen.
Informeer even bij de groepsleerkracht. 

Met het vervallen van de maatregelen bieden we ook geen digitaal
onderwijs meer aan. Kinderen die ziek thuis zijn, zijn ziek. Net als vóór het
coronatijdperk kan het zo zijn dat leerlingen hierdoor een aantal dagen
onderwijs missen. Mocht een leerling wel corona hebben, maar niet echt
ziek zijn, dan kan in overleg met de leerkracht schoolwerk meegegeven
worden. Maar digitale instructie is in principe niet meer aan de orde.

Update coronamaatregelen

Op vrijdag 22 april zullen wij samen met ’t Startblok en de buurtsportcoaches
de koningsspelen weer organiseren. Na een heerlijk Koningsontbijt zullen de
kinderen van groep 3 t/m 8 op de velden van SVA sportieve activiteiten
uitvoeren. De kinderen uit groep 1/2 zullen in en om de school Koningsspelletjes
spelen. 

U ontvangt binnenkort meer informatie over het programma voor de
Koningsspelen.  

Koningsspelen 22 april a.s.



Het is bijna Pasen en dat betekent dat er bijna een einde is gekomen aan de Vastenperiode. Wij hopen dat veel
kinderen ‘heitje voor een karweitje’ hebben gedaan en de Vastendoosjes gevuld zijn. 
Op maandag 4 april is voor school de afsluiting van de Vastenactie. De kinderen kunnen de vastenactiedoosjes
inleveren bij de juf of meester. Mocht u nog een vastenactiedoosje hebben, dan ontvangen wij deze graag.
Witte Donderdag 14 april wordt tijdens de gezinsviering in de kerk de cheque met het eindbedrag overhandigd
door kinderen van school.

De week voor Pasen is het Palmpasen; de intocht van Jezus in Jeruzalem. Bij Palmpasen hoort een Palmpasen-
stok. De kinderen in groep 1/2 versieren een Palmpaasstok. en zullen zij vrijdag 8 april een Palmpasenoptocht
lopen en op deze route bij de Spar om 10.30 uur een broodhaantje voor op hun mooi versierde Palmpaasstok
krijgen.

Het Paasfeest zal op 14 april met de kinderen tijdens schooltijd gevierd worden . De invulling van deze dag zal
bestaan uit het voorlezen van het Paasverhaal, genieten van een heerlijke Paaslunch, het spelen van spelletjes,
knutselen en natuurlijk eieren zoeken (groep 1 t/m 3). 

Tijdens het Paasfeest willen we in de klassen met elkaar genieten van een heerlijke Paaslunch. De vraag aan u is
om samen met uw kind een lekker lunchgerecht te maken. Als ieder kind iets maakt, hebben we met elkaar een
heerlijke maaltijd! Op de deur van de klaslokalen hangen inschrijflijsten, waarop u (of uw kind) kan aangeven wat
hij/ zij meeneemt naar school. De ouderraad zorgt voor iets te drinken en Kevin (groep7) en Nicole (groep 3)
Hendriksen zorgen voor een gekookt en gekleurd eitje.

Het traditionele maken en rondbrengen van fruitmandjes, gaan wij na 2 jaar Corona weer oppakken. Groep 4 en 5
gaan fruitmandjes maken voor mensen die wat extra aandacht nodig hebben. Vanuit de Zonnebloem hebben
we hiervoor adressen ontvangen. Aan alle kinderen van groep 3 t/m 8 vragen we hiervoor 1 stuks fruit mee naar
school te nemen. Op het leerplein staat op woensdag 13 en donderdag 14 april een doos waar het fruit in
verzameld wordt. De kinderen uit groep 4 en 5 vullen de mandjes met fruit en zullen deze bezorgen, hierbij
worden ze geholpen door groep 8 leerlingen. 

Vastenactie

Palmpasen 8 april a.s.

Paasfeest 14 april a.s.

Paaslunch

Fruitmandjes groep 4 en 5 

Pasen

Eén van de ontwikkelteams is bezig met het uitzoeken van een nieuwe rekenmethode, welke we in het nieuwe
schooljaar gaan toepassen. Het ontwikkelteam is eerst begonnen met een onderzoek naar de nieuwste
rekeninzichten. Op de voorgaande studiedag hebben wij met elkaar de criteria vastgesteld waar een nieuwe
rekenmethode aan moet voldoen en tijdens de ochtend van deze studiedag gaan wij een aantal rekenmethodes
bekijken en naast onze lijst met criteria houden. Een goed geolied team heeft regelmatig onderhoud nodig.
Aandacht voor onderhoud en ontwikkeling van ons team is de basis voor het bieden van goed onderwijs, het
werken aan de gezamenlijke doelen én het werkplezier. De middag van deze studiedag gaan we met Leonique
van Tol (The get real company) hiermee aan de slag. 

Studiedag 13 april a.s.

Wat een verrassing was het toen de kinderen maandag 28 maart op school kwamen; het nieuwe speeltoestel
werd geleverd! De hele week is er hard gewerkt om het oude speeltoestel af te breken, de ondergrond gereed te
maken en het nieuwe speeltoestel te plaatsen. De kinderen hebben het gehele proces vol spanning gevolgd.
Helaas gooide de sneeuw roet in het eten… de ondergrond kon nog niet geplaatst worden. Binnenkort zullen zij dit
laatste stukje afmaken en kunnen alle kinderen genieten van dit mooie nieuwe speeltoestel. De uiteindelijke
opbrengst van de sponsorloop is € 6.520,90. Een fantastische bijdrage van de kinderen! 

Ook zijn er diverse andere sponsoren die wij graag even in het zonnetje willen zetten. Wij willen de Spar, Gemeente
Leusden, Stichting De Boom en diverse particuliere sponsoren bedanken voor hun financiële bijdrage.

Nieuwe speeltoestel



Trots en blij ben ik. Trots op de kinderen, mijn collega's, docenten van onze cultuurpartner NEOS, DWS, alle lieve
hulpouders die zich in hebben ingezet en belangstellenden. Met elkaar hebben we een mooie en gezellige
tentoonstelling 'Vriendschap' neergezet. In de lessen van meester Theo en meester Matthijs heb ik kinderen
zien stralen tijdens het maken van de kunstwerken en het instuderen van de liedjes. Collega's die enthousiast
hebben toegewerkt naar een mooi eindproduct voor de tentoonstelling. Maar ik ben vooral blij dat dit weer
kan....wij allemaal samen, kinderen, ouders, opa's en oma's en het team. Iedereen heel erg bedankt voor jullie
hulp en belangstelling. Binnenkort zijn de foto's te zien op de website.

Ik sluit af met de woorden van meester Frans nadat hij de tentoonstelling bezocht had: 
'Dit is wie jullie zijn, deze saamhorigheid, gezellig, je voelt je welkom'.

Namens de cultuurwerkgroep, Johanna

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

Na twee jaar stilte, willen we in juni weer gaan voor de Klompenvierdaagse. Maar…..om dit jaar weer succesvol te
starten, zijn we dringend op zoek naar mensen die mee willen helpen met de organisatie. 

Wat houdt dit in?
We zoeken mensen die samen een commissie gaan vormen die de komende jaren de Klompenvierdaagse
vanuit school gaan organiseren. De commissie kan zelf de taken onderling verdelen, waardoor je per persoon
eigenlijk maar een paar dingen te doen hebt. Wellicht wandel je dan niet mee, maar wel op deze manier een
bijdrage leveren aan een heel leuk evenement! 

Interesse? Geef je op! Meld je aan bij Miranda van de Geer.
Heb je nog vragen of wil je er meer van weten? 
Mail, bel of app naar kristel.smink@kpnmail.nl  of 06-30033378.  

Dringende oproep: commissie Klompenvierdaagse 

Hockey, judo, turnen, boksen…. In de gemeente Leusden kun je waanzinnig veel sportieve
dingen doen! En het mooie is: met Sjors Sportief kun je daar heel gemakkelijk en vrijblijvend
kennis mee maken. Vorige week hebben alle kinderen van Sjors Sportief een boekje
ontvangen. In dit boekje staan allerlei leuke activiteiten waar kinderen gratis en vrijblijvend
proeflessen kunnen volgen. Inschrijven voor de activiteiten is wel verplicht. Mocht u,
onverhoopt, geen boekje hebben ontvangen, dan kunt u via deze link het boekje bekijken.

Sjors Sportief

Op maandag 25 april wordt het schoolvoetbal toernooi weer georganiseerd. Super leuk natuurlijk en helemaal
omdat het in Achterveld wordt gehouden.
De inschrijving van onze eigen teams is rond en we hebben 4 mooie teams kunnen maken van iedereen die
zich heeft ingeschreven. De teams krijgen allemaal één of meer begeleiders en die zijn het contactpersoon voor
de kinderen uit de teams. Op dinsdag 19 april is er voor alle teams een moment om te trainen. Dit vindt plaats op
de velden van SVA van 18.00 tot 19.00 uur. 

In de bijlage van deze nieuwsflits vindt u de indeling van de teams en de begeleiders.

Schoolvoetbaltoernooi 

Op onze website www.jozefachterveld.nl hebben wij interessante pagina’s over de gebeurtenissen tijden de
Tweede Wereldoorlog in Achterveld, onze eigen St. Josephschool (nu Moespot) en het verhaal achter het
beeldje ‘Bijna Vrij’ (school - geschiedenis - WO II / - Bijna vrij). Het beeldje ‘Bijna Vrij’ hebben wij al jaren
geadopteerd. Jaarlijks besteden wij hier aandacht aan, m.n. in groep 7. Ook dit jaar zullen twee leerlingen onze
school vertegenwoordigen tijdens de Dodenherdenking. 

Sinds kort staat op de websitepagina WO II de eerste film van ‘Kinderen in de Bunker’
‘Kinderen in de Bunker’ is door de basisscholen in de gemeente Leusden in 2022 omarmt. Dertien van de
veertien basisscholen gaan meedoen. Niet in de laatste plaats door de medewerking die ze hebben gekregen
van groep 7/8 van de St. Jozefschool in 2021 om de pilot te maken. Zeker de moeite waard om dit alles eens te
bekijken in het licht van 4 en 5 mei a.s.

Website St. Jozef 4 en 5 mei

https://cultuurensportstimulering.nl/Leusden-2021-2022/#page=1
https://www.jozefachterveld.nl/wo-ii/


QR code 
Scan de code en kom

direct op onze website

Hoe help ik mijn kind meer zelfvertrouwen te krijgen? 
Waarom is mijn kind zo snel boos? 
Hoe leer ik mijn kind omgaan met sociale media? 
Waarom gaat er altijd iets mis als mijn kind in een groep speelt? 

voor ouders uit de gemeente Leusden
Graag stel ik mijzelf voor. Mijn naam is Els Brouwer en namens Lariks ben ik de nieuwe schoolconsulent voor de
St. Jozefschool. Nu de coronamaatregelen het weer toelaten, zullen de inloopspreekuren vanuit Lariks ook weer
worden opgestart. U bent bij mij van harte welkom met alle vragen over opvoeden en opgroeien, bijvoorbeeld:  

Op onderstaande dagen is Els Brouwer aanwezig op school:
Dinsdag 19 april van 09.00 – 10.00 uur
Dinsdag 10 mei van 09.00 – 10.00 uur
Dinsdag 31 mei van 09.00 – 10.00 uur
Dinsdag 21 juni van 09.00 – 10.00 uur
Meer weten over Lariks? Kijk op: www.lariks-leusden.nl

Goede Vrijdag, Eerste en Tweede Paasdag 15 t/m 18 april
Koningsdag 27 april 
woensdag 4 mei Dodenherdenking

woensdag:  14.00-17.00 uur
vrijdag 18.30-20.00 uur
zondag 10.30-12.00 uur

De bibliotheek is gesloten op:

In de meivakantie zijn we open op:

Er is een medewerker aanwezig tijdens de openingstijden van de bibliotheek. 
Vanaf maandag 10 mei is de bibliotheek weer op reguliere tijden geopend, zie www.bibliotheekeemland.nl

In de Leusderkrant van afgelopen woensdag (30/3) werd de St. Jozefschool wel erg negatief afgeschilderd w.b.
luchtkwaliteit. Dat we in de twee oude gebouwen in Achterveld andere uitdagingen hebben dan de nieuw
gebouwde scholen in Leusden is een gegeven. Helaas heeft de Leusderkrant duidelijk gegevens gehaald uit een
summiere inventarisatie vanuit de gemeente, zonder verdere hoor en wederhoor. 

De vraag is of mechanische ventilatie wel opweegt tegen de natuurlijke ventilatie waar wij noodgedwongen op
sturen en dan hebben we het nog niet eens over de forse investeringskosten en de daarbij horende jaarlijks
terugkerende onderhoudskosten. Wat dat betreft volgen wij de ontwikkelingen in Leusden (m.n. bij ’t Ronde die
net een nieuw gebouw heeft) op de voet. Op de St. Jozefschool hebben wij al jaren grote ventilatieroosters,
ramen op kiepstand en CO2 meters in de groepen. M.n. de CO2 meters geven duidelijk aan (rood-oranje-groen)
wanneer extra ventilatie noodzakelijk is. De leerkrachten houden dit in de gaten en reageren vervolgens
adequaat. Dit levert in de praktijk een zeer aanvaardbare situatie op.

Binnen korte tijd worden de oude CO2 meters door een gespecialiseerd bedrijf (Anculus) vervangen door de
AirCheq Touch Base, zodat we de extra mogelijkheid hebben om alle gegevens op groeps- en schoolniveau in
een beheermodule (digitaal) te monitoren. Hierdoor krijgen we nog beter zicht op de luchtkwaliteit en kunnen zo
nodig extra maatregelen nemen bij structurele overschrijdingen. Anculus gaat ons n.a.v. alle metingen adviseren.
Hierover gaan wij indien noodzakelijk in gesprek met de gemeente om te overleggen wat haalbaar is.

Meten is weten

Inloop Lariks

Openingstijden bibliotheek Achterveld Paasweekend en meivakantie

https://www.lariks-leusden.nl/
http://www.bibliotheekeemland.nl/

