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Het einde van het schooljaar komt in zicht….. een schooljaar waarin we helaas gedeeltelijk nog te maken
hadden met de Coronamaatregelen. Maar ook een jaar waarin de maatregelen stap voor stap verdwenen en
we weer terug konden naar het ‘oude normaal’. Hierdoor waren diverse vieringen en activiteiten in de
afgelopen periode weer mogelijk. Denk hierbij aan carnaval, de paasviering, de Koningsspelen en het YMCA
kamp! Wat hebben de kinderen en wij als team weer genoten om dit samen te kunnen beleven. In deze
nieuwsflits vertellen Jill en Sofie uit groep 6 hoe zij het YMCA kamp ervaren hebben.  

Aan het einde van het schooljaar verlaten een aantal kinderen onze school, sommigen omdat ze in groep 7 of
8 zitten, sommigen omdat ze gaan verhuizen. We gaan jullie missen en hopen dat jullie met veel plezier
terugdenken aan jullie tijd bij ons op school!

Op deze plaats wil ik ook alle ouder(s)/ verzorger(s) bedanken voor de geboden hulp het afgelopen schooljaar.
Naast het afscheid van de kinderen van groep 8 nemen we ook afscheid van een aantal ouders, van wie nu
het jongste kind de stap naar de middelbare school maakt. Ook u hartelijk dank voor uw vertrouwen en de
geboden hulp de afgelopen jaren.

Namens het team wens ik alvast een goede vakantie en wij ontmoeten jullie graag weer op maandag 22 augustus!

Miranda van de Geer

In de nieuwsflits van april hebben wij u aangegeven dat we druk bezig zijn met de groepsindeling en de
formatie voor het nieuwe schooljaar. Op dit moment wordt de laatste hand hieraan gelegd. U ontvangt
van ons uiterlijk maandag 13 juni a.s. een mail met daarin de formatie en de groepsindeling.

Groepsindeling volgend schooljaar

Maandag 16 en dinsdag 17 mei zijn we met de groepen 1 t/m 7 op YMCA kamp geweest. Jill en Sofie uit groep 6
vertellen hoe zij dit kamp hebben ervaren. 

Hoi wij zijn van het ymca kamp.
Het is super leuk daar het is een aanrader. We hebben hele leuke spelletjes gedaan enzovoort. Ik vond de
spelletjes op dinsdag het leukst je kon zelf kiezen. En je kon op dinsdag 5 euro winnen. Dat was echt super leuk.
En je zat maandag in groepjes voor de spelletjes. Toen lekker slapen misschien niet iedereen. En ‘s ochtends
deden we ochtendgymnastiek. En toen weer lekker naar huis.
GROETJES JILL EN SOFIE.

Wilt u de foto’s van het YMCA kamp bekijken? Klik dan hier. Wij willen alle ouder(s)/ verzorger(s) die geholpen
hebben en de kampcommissie bedanken voor dit fantastische kamp! 

Terugblik YMCA

https://www.jozefachterveld.nl/2022-ymca-kamp/


Agenda

Juni 

6 2e Pinksterdag

7 – 10 Klompenvierdaagse

13 Studiedag

20 Kledinginzameling

21 – 24 Eindkamp groep 8

27 – 30 Voorgangsgesprekken

advies VO groep 6 en 7

29 Kleuters vrij

30 Rapporten groep 1 t/m 8

Juli 

1 Juffen en meesterdag

1 Sterrenshow

6 Afscheidsavond groep 8

7 Klassenwissel 

8 Start zomervakantie 12.00 uur

6 Fijenno Wessels (gr 6)

8 Iris Tolboom (gr 7) 

15 Daphne Boersen (gr 7) 

18 Kiki van Middelaar (gr 8)

19 Zoë van den Hengel (gr 5) 

24 Matthijs Klok (gr 7) 

29 Jurre Tolboom (gr 4) 

1 Roos de Jong (gr 4) 

4 Charlie Tolboom (gr 1/2)

5 Noortje Houtveen (gr 3)

7 Kyan Staneke (gr 6) 

14 Jain Colijn (gr 4)

18 Nicole Hendriksen (gr 3) 

18 Mila Smal (gr 1/2)

20 Casper Boom (gr 8)

22 Vajen Snijders (gr 3) 

23 Lieva van Velzen (gr 5) 

24 Jayden Bakker (gr 5)

24 Lisa Ruitenbeek (gr 1/2)

30 Indi van Zijtveld (gr 1/2) 

Verjaardagen

Juni

Juli

Bij het afscheid nemen van de St. Jozefschool hoort ook het eindkamp.
Dinsdag 21 juni zullen de leerlingen van groep 8 op kamp gaan naar Odiliapeel.
Vrijdag 24 juni zullen zij rond het middaguur weer in Achterveld zijn. De
kinderen hebben er erg veel zin in, wij wensen ze daarom ook heel veel plezier! 

Naast leerkrachten van de St. Jozefschool was Ronald Kok de afgelopen jaren
een vaste kampleiding. Helaas wordt het regelen van vervanging voor zijn
cafetaria steeds lastiger. Wij hebben Ronnie de Vette (vader van Saar de
Vette, bijna 4 jaar) bereid gevonden om zijn taak als kampleiding over te
nemen! We wensen ook Ronnie veel plezier in Odiliapeel en hopen dat we de
komende jaren mogen genieten van zijn gezelligheid op het eindkamp! 

Eindkamp groep 8

Op dit moment wordt er thuis en op school hard geoefend door de leerlingen
voor de eindmusical. In de laatste schoolweek zullen zij deze musical meerdere
keren opvoeren, voor alle leerlingen op school, maar ook voor de opa’s, oma’s,
oud-leerlingen, broers en zussen. Op woensdagavond 6 juli is de officiële
afscheidsavond, waarbij de musical wordt opgevoerd en waarbij wij als school
afscheid nemen van deze toppers! Op vrijdagochtend zullen wij ze, onder
toeziend oog van alle leerlingen, op traditionele wijze "de school uit gooien."
 

We wensen Thijs, Lana, Linde, Casper, Ilse, Lev, Evi, Sem, Kiki, Iris en Lars (groep 8)
Huub en Milan (groep 7) heel veel succes in het voortgezet onderwijs! We hopen
dat jullie plezierige herinneringen bewaren aan jullie tijd op de St. Jozefschool en
zien jullie graag nog eens op school terug om je rapport te laten zien. Naast het
afscheid van de kinderen nemen we ook afscheid van een aantal ouders, van
wie nu het jongste kind de stap naar de middelbare school maakt. Ook u
hartelijk dank voor uw vertrouwen en de geboden hulp de afgelopen jaren.

Afscheid schoolverlaters

Op 1 juli a.s. vieren wij de juffen en meesterdag. In de ochtend zullen de
kinderen in de klas een feestelijke én gezellige ochtend met de eigen groep
hebben. ‘s Middags zullen alle kinderen genieten van de Sterrenshow. U, als
ouder/verzorger, bent van harte welkom tijdens deze laatste sterrenshow van
dit schooljaar. Deze zal zoals gebruikelijk buiten in het Bijepark plaatsvinden.

Juffen en meesterdag

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder
schoolbestuur in Nederland. Het doel van het bezoek is om te bepalen of
het gegeven onderwijs van voldoende kwaliteit is en of we financieel in
staat zijn om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen. Op
dinsdag 7 juni zal de inspecteur van het onderwijs in gesprek gaan met
directie en bestuur. Maandag 20 juni zullen er door de inspecteur
klassenbezoeken worden gedaan. Tevens zullen zij in gesprek gaan met
verschillende teamleden. Na deze bezoeken, zullen zij op dinsdag 21 juni
hun bevindingen delen met directie en bestuur. 

Inspectiebezoek

Maandag 20 juni a.s. wordt de kledingcontainer weer opgehaald. Mocht u nog
kleding hebben voor de kledingcontainer dan ontvangen wij deze graag! Uw
kleding graag in dichtgebonden zakken voor 8.30 uur inleveren bij het hek
van het speelplein. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en bijdrage.

Kledinginzameling maandag 20 juni



Maandag 13 juni is de laatste studiedag van dit schooljaar. Het programma van deze dag bestaat uit ‘Teach like
a champion’ en vooruit kijken naar het nieuwe schooljaar. Tijdens ‘Teach like a champion’ kijken we naar
onderwijstechnieken, die we inzetten om de betrokkenheid van de kinderen bij de leerstof en
leerkrachtvaardigheden te vergroten. Tijdens het ochtendprogramma zal Hans van Holland (CED groep) ons
repertoire van Teach technieken vergroten.

Afgelopen schooljaar is er door het ontwikkelteam onderzoek gedaan naar de nieuwste rekeninzichten en zijn
er diverse rekenmethodes bekeken. Het team heeft uiteindelijk gekozen om te gaan werken met de
rekenmethode "De Wereld in Getallen 5." Tijdens het middagprogramma zullen we met elkaar vooruit kijken
naar het nieuwe schooljaar en bespreken hoe we de implementatie van de nieuwe rekenmethode gaan
vormgeven. Hierin worden we begeleid door de methodespecialist van De Wereld in Getallen.

Studiedag 13 juni a.s.

Deze week lopen 69 kinderen van de St. Jozefschool de Klompenvierdaagse! De meelopende kinderen en hun
begeleiders hebben van de Klompenvierdaagse commissie inmiddels alle informatie ontvangen. Wij wensen
alle lopers een hele gezellige Klompenvierdaagse toe!
 

Vrijdagavond 10 juni is het defilé. Naast de wandelaars mogen de kinderen uit groep 1/2 de groep inhalen. Dit om
alvast kennis te maken met dit mooie Achterveldse wandelevenement. Via de Klompenvierdaagse commissie
zijn de ouders/ verzorgers van de kleuters hier afgelopen week over geïnformeerd. Dinsdag 14 juni ontvangen
wij graag de T-shirtjes, de zakdoeken en de klompjes weer ongewassen terug.

Klompenvierdaagse 

In de jaarplanning staan de voortgangsgesprekken gepland in de week van 20 – 24 juni. Helaas is dit niet
mogelijk i.v.m. het kamp van groep 8. De voortgangsgesprekken zijn hierdoor verplaatst naar 27 t/m 30 juni.
Tijdens deze gesprekken zal de leerkracht van uw kind een eerste advies voor het voortgezet onderwijs met u
bespreken. Via de gespreksplanner in Parro krijgen de ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen in groep 6 en 7
een uitnodiging. Wij verwachten de kinderen van groep 7 bij dit gesprek.

Voortgangsgesprekken groep 6 en 7

Alle leerlingen hebben afgelopen jaar deelgenomen aan de IEP- eindtoets. De eindtoets leverde een
schoolscore op van 80,2. Hiermee scoren we 0,2 punt boven het landelijk gemiddelde van 80,0.  Wij zijn trots op
onze leerlingen! 

Eindtoets

Over een paar weken start de zomervakantie. Tijd om te lezen! Thuis, op de camping, op een vakantieadres, waar
eigenlijk niet? Overal kun je lezen, heerlijk! Zomerlezen is belangrijk om een zomerdip te voorkomen. Bij het
afnemen van een leestoets, technisch lezen aan het begin van het nieuwe schooljaar is bij een aantal kinderen
een terugval in leesvaardigheid te zien. Dit wordt zomerdip of zomerverval genoemd. Men is zich vaak niet
bewust van dit verschijnsel. Door in de zomer te lezen met uw kind(eren), zorgt u ervoor dat de leesontwikkeling
tijdens de zomervakantie gewoon doorgaat. Elke dag een kwartier is al voldoende. Veel leesplezier!

Zomerlezen

De laatste donderdag voor de zomervakantie, donderdag 7 juli, gaan alle kinderen kennismaken met hun “nieuwe”
leerkracht en even kennismaken met de leerstof voor het komend schooljaar. 

Klassenwissel

Net voor de zomervakantie ontvangt u van ons een schoolkalender voor het schooljaar 2022-2023. De
schoolkalender is vooral praktisch van aard. De kalender bevat niet alleen een overzicht van alle vrije dagen en
andere belangrijke activiteiten maar heeft ook een informatief karakter. De schoolkalender is een onderdeel van de
schoolgids. Samen geven deze documenten een volledig beeld van waar de school voor staat en hoe ze dat in
praktijk brengt. De nieuwe schoolgids zal in het najaar op onze website (www.jozefachterveld.nl) te downloaden zijn. 

Schoolkalender 

http://www.jozefachterveld.nl/


QR code 
Scan de code en kom

direct op onze website

In de nieuwsbrief van april hebben wij aangegeven dat de kinderen van groep 8 dit schooljaar weer meedoen
met ‘Kinderen in de Bunker’. De opnames zijn ondertussen geweest en het resultaat; de film is op
https://www.jozefachterveld.nl/wo-ii/ te bekijken. 

Kinderen in de bunker

https://www.jozefachterveld.nl/wo-ii/

