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Oekraïense kinderen 
16 mei 2022

In de Nieuwsflits van april hadden wij aangegeven dat er in Achterveld vluchtelingen uit Oekraïne zijn
opgevangen en dat we samen met gemeente en Stichting Voila bezig waren met het uitwerken van een plan.
Onder deze vluchtelingen zitten ook een aantal kinderen in de basisschoolleeftijd (4 – 12 jaar).  Deze kinderen
moeten in Nederland onderwijs krijgen. Het  plan voor onderwijs in Achterveld is tot de zomervakantie concreet
uitgewerkt. De zes Oekraïense kinderen, die in Achterveld worden opgevangen, zijn maandag 16 mei gestart. Zij
krijgen op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend NT2 onderwijs** van een leerkracht van de Taalschool
Leusden. Dit NT2 onderwijs vindt plaats op de St. Jozefschool. ’s Middags zullen zij in een reguliere groep van de
St. Jozefschool of ’t Startblok meedraaien. Hierbij doen zij zoveel mogelijk mee met het aanbod in de groep. Wij
als school leveren graag onze bijdrage om voor deze kinderen een veilig plekje op school te realiseren. 

Tentoonstelling 'Vriendschap'
Tijdens de tentoonstelling hebben diverse mensen een doe-het-zelf-pakket van een gipshandafdruk
meegenomen, een heel aantal van deze handjes zijn later nog ingeleverd. Deze handjes zijn bij de grote
tentoonstelling van Theo van Delft in november, in het Rietveld Paviljoen te bewonderen! 
Wilt u nagenieten van de leuke tentoonstelling "Vriendschap', klik dan hier

Bag2school
De kledinginzameling van 11 april jl. heeft € 134,70 opgeleverd! Waarvoor onze hartelijke dank! 

Opbrengst Vastenactie
De kinderen hebben heel goed hun best gedaan tijdens de klusjes van 'heitje voor karweitje'. Voor de
vastenactie hebben zij een mooie opbrengst opgehaald van € 669,06.
We hebben actie gevoerd voor mensen die om verschillende redenen verjaagd worden uit hun land.
Daarom is de opbrengst van Vastenactie 2022 tevens bestemd voor de noodhulp aan Oekraïne.

EU-Schoolfruit
In week 16 hebben de kinderen voor de laatste keer EU-Schoolfruit ontvangen voor dit schooljaar. In het
nieuwe schooljaar gaan wij ons weer aanmelden voor 20 weken gratis schoolfruit. Na de meivakantie
kunnen de kinderen dagelijks zelf fruit meenemen voor de ochtendpauze.

** Nederlands als Tweede Taal (NT2). Binnen het NT2 onderwijs, leren de kinderen die een andere moedertaal hebben, Nederlands.
Hierbij wordt aandacht besteedt aan alle domeinen van de Nederlandse taal (luisteren, spreken, lezen en schrijven)

https://www.jozefachterveld.nl/portfolio-posts/vriendschap-de-tentoonstelling/


De Klompenvierdaagse gaat door! Er hebben zich gelukkig een aantal ouders
aangemeld, die de Klompenvierdaagse commissie willen versterken.
Ondertussen hebben de ouders/ verzorgers van de leerlingen uit de groepen
3 t/m 8 uitgebreidere informatie ontvangen met daarin een link naar het
inschrijfformulier. Vandaag (maandag 16 mei) is de laatste dag waarop u, uw
kind kunt inschrijven om mee te lopen met de Klompenvierdaagse. 

De kinderen uit groep 1/2 mogen helaas nog niet meelopen met de
Klompenvierdaagse. Wel mogen zij de laatste avond; vrijdag 10 juni de
groep inhalen. Dit om alvast kennis te maken met dit mooie Achterveldse
wandelevenement. Op deze avond verzamelen de kinderen uit groep 1/2
zich met één ouder/ verzorger bij school. Zij ontvangen dan een shirtje
van de school en kunnen meelopen met het defilé.

Agenda
Mei
25 april – 8 mei Meivakantie

8 mei Moederdag

9 mei Luizencontrole

16 mei YMCA kamp

17 mei YMCA kamp

17 mei Groep 1/2 en 8 vrij 

25 mei Kleuters vrij

26 Hemelvaartsdag, kinderen vrij

27 Dag na Hemelvaartsdag; 

 kinderen vrij

31 Koffie ochtend

1 Demi Huurdeman (gr 7) 

1 Milo van Zijtveld (gr 7) 

2 Wout van Dalen (gr 1/2) 

11 Ben van der Maas (gr 7) 

11 Emma van der Maas (gr 7) 

12 Jovani Turk (gr 7) 

13 Evi Boersen (gr 1/2) 

18 Jan Voorburg (gr 1/2)

28 Tim van Ruitenbeek (gr 4) 

29 Jake Scholtus (2015) gr 3) 

29 Coen Tijmensen (gr 3) 

29 Djurre Tijmensen (gr 3) 

30 Luuk Vos (gr 6) 

Nieuwe leerlingen
Semm van Empelen wordt deze
maand 4 jaar en start bij ons op
school. Wij wensen Semm een hele
fijne tijd toe op de St. Jozefschool.

Verjaardagen
Mei

Klompenvierdaagse 

Op zondag 3 juli a.s. vieren 12 kinderen uit groep 4 en 5 hun Eerste
Heilige Communie. Tijdens een gezellig en leerzaam traject met
kinderbijeenkomsten horen ze verhalen uit de Bijbel, leren over de kerk
en haar gebruiken en zijn gezellig samen met andere kinderen uit de
St. Lucasparochie. Nog even geduld en dan kunnen we de kinderen in
hun mooie kleding bewonderen in de kerk. En krijgen zij voor de eerste
keer de hosti uitgereikt van de pastoor.

Communie 

Deze week hebben we voor het eerst schoolkassa ingezet om de
betaling voor de Klompenvierdaagse (groep 3 t/m 8) te organiseren.
Wij gaan Schoolkassa in de toekomst voor alle betalingen aan de
school gebruiken, denk hierbij aan de vrijwillige ouderbijdrage en het
eindkamp van groep 8. De gebruikelijke briefjes waarbij wij om uw
bijdrage vragen, behoren tot het verleden. 

Wanneer u de Parro-app heeft geïnstalleerd, dan ontvangt u via school een
betaallink. Door het volgen van deze betaallink is het betalen heel eenvoudig.
Als beide ouders een betaalverzoek krijgen kan de betaling slechts één keer
worden uitgevoerd. Na betaling is de link voor de betaling namelijk niet meer
actief, vandaar dat dubbele betaling niet mogelijk is.

Mocht u vragen hebben over het gebruik van Schoolkassa, schroom dan niet
om ons hierover te benaderen. 

Deze maand ontvangt u een betaalverzoek voor de vrijwillige pauzebijdrage
met betrekking tot het schooljaar 202-2022. Deze vrijwillige pauzebijdrage is
€ 20 per kind. Van dit geld worden spelmaterialen gekocht om in te zetten
tijdens de lunchpauze, zowel binnen- als buitenspelmateriaal.

Schoolkassa

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. 

Koffie ochtend 31 mei a.s.



Elke dinsdag gaat groep 7 naar huize St. Joseph voor het project ‘Jong adopteert Oud’. In de winter kon dit door
corona jammer genoeg meerdere keren niet doorgaan, maar sinds een paar weken mogen we weer. 
Isis en Rik vertellen hierover. 

Om vast in de agenda te noteren:

Herfstvakantie: maandag 24 oktober 2022 t/m vrijdag 28 oktober 2022
Kerstvakantie: maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie: maandag 27 februari 2023 t/m vrijdag 3 maart 2023
Pasen: vrijdag 7 april 2023 t/m maandag 10 april 2023
Meivakantie: maandag 24 april 2023 t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaart: donderdag 18 mei 2023 en vrijdag 19 mei 2023
Pinksteren: maandag 29 mei 2023
Zomervakantie: maandag 10 juli 2023 t/m vrijdag 18 augustus 2023

Naast deze vakantiedagen, plannen wij ook nog studiedagen en “vrije kleuterdagen” in. 

Deze vindt u op de jaarkalender.

Vakantierooster 2022 - 2023

Huize St. Joseph

"Hoi iedereen, ik ben Isis en ik ga vertellen hoe ik St. Joseph vond.
Het was héél gezellig en je kunt ook nog veel van ze leren (en met
ze kletsen). We hadden opdracht gekregen om samen met een
oudere een kroontje te beplakken met stukjes gescheurd papier.
Hun handen trilden misschien soms wel, maar daarom waren wij
er! Zo scheurde ik de stukjes en de lijm op de kroon, en plakte de
mevrouw het op. En de ouderen vonden het (volgens mij) ook wel
leuk. En altijd als de kinderen terugkomen is dat met een lach. En…
je leert ook beleefd zijn. Dus uiteindelijke samenvatting: HEEL LEUK."

"Hallo ik ben Rik. Ik ben 11 jaar. Huize St. Joseph vind ik er leuk, je doet
er allemaal leuke dingen met de ouderen. Helaas ga je er niet zo
vaak heen, want de hele klas moet. Ik ben er al twee keer geweest.
We hebben gesjoeld en geknutseld. Wat was dat leuk. Ze konden
goed sjoelen, ze haalden hoge scores. Knutselen was ook gezellig,
kletsen en plakken. Het resultaat… een mooi paasei en een gezellig
uur. Voor mij krijgt huize St. Joseph 4 sterren. Ik hoop dat ik er snel
weer naar toe kan. Groetjes Rik."

In de schoolgids, schoolbrochure en schoolkalender
Op de website van de school
In de (digitale) nieuwsbrief
In de Parro app
Op sociale media van de school

Op het aanmeldingsformulier heeft u aangegeven of u wel of geen toestemming geeft voor het gebruik van
foto’s en video’s van uw kind: 

Mocht u van gedachten veranderen dan kunt u de toestemming te allen tijde wijzigen. U kunt de toestemming
intrekken of juist verlenen. Dit doet u gemakkelijk via de Parro app onder het kopje 'Privacy voorkeuren'. 

Heeft u foto- of videomateriaal van kinderen op school en wilt u dit via sociale media (zoals Facebook, Instagram
of Twitter) verspreiden? Doe dit altijd in overleg en met toestemming van school.

Social Media



QR code 
Scan de code en kom

direct op onze website

Online training faalangst 

Iedereen is wel eens bang en heeft last van angst, ook kinderen. Bang zijn is onderdeel van de normale
ontwikkeling. Angst kun je overwinnen en hoort erbij. Op dinsdagavond 14 juni wordt er een online Webinar
gehouden welke inzoomt op faalangst; vragen waar antwoord op gegeven wordt zijn: wat houdt het in, wat kun
je doen om het kind te begeleiden, waar kan ik meer aandacht aan geven of waarin kan verandering gebracht
worden? Het is een interactief Webinar en wordt gegeven door Charlotte Buys, coach bij Flink kindercoaching. 

Klik hier voor meer informatie en aanmelding. 

voor ouders uit de gemeente Leusden. U bent van harte welkom tijdens het inloopspreekuur met alle vragen
over opvoeden en opgroeien, bijvoorbeeld: 
• 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? 

Op onderstaande dagen is Els Brouwer, Consulent Lariks aanwezig op school:

• 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

Inloopspreekuur van Lariks

https://www.lariks-leusden.nl/event/10-maart-online-training-faalangst-ouders-opvoeders/
https://www.lariks-leusden.nl/

