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Start nieuwe schooljaar

De eerste schoolweek zit erop en we vinden het fijn om alle kinderen en hun ouders/verzorgers weer te zien
op school. We willen graag dat elke groep een veilige en gezellige groep is voor de kinderen en besteden de
eerste weken veel aandacht aan de sfeer binnen de groepen.. We doen veel kennismakingsspelletjes en
maken afspraken over hoe we het samen willen hebben in de groep. Dit noemen we de "Gouden weken". De
lesstof staat nu nog even niet voorop. Dit bouwen we rustig op en merken dat dit goed werkt om eerst een
goede basis te leggen voor aankomend schooljaar. 

Tijdens de zomervakantie is het schoolplein opgefrist en hebben een aantal ruimtes binnen de school een
andere invulling gekregen. De teamkamer is verschoven naar het oude kantoor van Jos. Het kantoor van
Johanna en Miranda bevindt zich in wat voorheen de teamkamer was. We hebben er weer zin in en kijken
uit naar een gezellig en leerzaam schooljaar. 
 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan hoor ik deze graag van u. De deur van mijn (nieuwe) kantoor
staat open. 
Miranda van de Geer, directeur

Na de zomervakantie zijn Chelsey (gr 5), Naomi (gr 6) en Britney (gr 7) bij ons op school gestart. Ook in de
kleutergroep zijn er een aantal stoeltjes bijgezet voor Yentl (gr 2), Saar, Duuk, Nora, Fien en Levi. We wensen
deze leerlingen en hun ouder(s)/ verzorger(s) een fijne tijd toe op de St. Jozefschool.

Nieuwe leerlingen

Het begin van dit schooljaar zijn wij gestart met Prowise GO. Dit is een online leeromgeving die het onderwijs op
school ondersteunt. Nadat de kinderen hebben ingelogd op de Chromebooks kunnen zij gebruik maken van de
software die voor hun klaarstaat. De leerkrachtmodule zorgt ervoor dat de leerkracht zicht kan houden op het
werk en de werkhouding van de leerlingen. Mochten leerlingen met andere dingen bezig zijn, dan geeft deze
module de leerkracht de mogelijkheid om hierop in te spelen en de leerlingen op de juiste manier te begeleiden.
Wilt u niet dat de leerkracht live meekijkt, dan kunt u dat kenbaar maken bij de leerkracht.

Prowise GO



Agenda

Augustus
22 Start nieuwe schooljaar

22- 26 Luizencontrole

30 Informatieavond gr 6/7

6 Maarten Boon (gr 6)

6 Joris Kok (gr 3)

9 Finn Blom (gr 3)

9 Ryan Hak (gr 6) 

15 Tim Tolboom (gr 4)

16 Lotte van den Hudding (gr 5) 

24 Paulus van de Groep (gr 4) 

Verjaardagen

AugustusAan 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. Maandag
29 augustus ontvangt u van de leerkracht via Parro een uitnodiging 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?

Startgesprekken 

Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u van ons een hulpbrief. Middels
deze hulpbrief kunt u aangeven of u interesse heeft om binnen de school te
helpen. Denk hierbij aan hulp tijdens of het organiseren van een activiteit. Maar
ook zoeken wij regelmatig ouders/ verzorgers voor de MR, de OR of het bestuur.
Via deze link kunt u de hulpbrief digitaal invullen. Het zou fijn zijn als u de hulpbrief
uiterlijk maandag 19 september a.s. kunt invullen. Wij hopen dat er evenals
afgelopen jaren, weer veel ouders/ verzorgers een handje willen helpen!

Hulpbrief 

Dit jaar gaat het in de vredesweek over samenwerken en het volhouden.
Onvrede, ruzie, pesterij, oorlog, het begint altijd bij mensen. Mensen die elkaar
aansteken met hun boosheid, hun angst, hun…. vul het maar in en daar is
soms maar heel weinig voor nodig. Kijk maar in de klas, om je heen, in de
wereld. Zie daarna dat ‘brandje’ maar weer te blussen! “Geen beginnen aan”,
denken we dan. En dat is jammer. Want het omgekeerde is ook waar: Ook
vrede begint bij mensen en kinderen. Dat begint vaak heel klein: één iemand
die opstaat, één iemand die protesteert, één iemand die niet mee wil
vechten. Met een ‘druppel op een gloeiende plaat’. Maar al die druppels
samen kunnen helpen om ‘brandjes te blussen’. Dan moet je wel
samenwerken! En erop vertrouwen dat het kan lukken. In het project voor de

Vredesweek ‘Iedereen kan iets voor vrede doen!’

de school is een vuurtje het symbool voor die
‘onvrede’ waarmee we elkaar aansteken en zijn
waterdruppels het symbool voor de dingen
waarmee je die onvrede kunt ‘blussen’. In de klas
gaan de kinderen met elkaar ontdekken hoe
weinig er nodig is om elkaar aan te steken met
‘onvrede’, en hoe machteloos je je kunt voelen
als dat gebeurt en het groter en groter wordt. 

Maar ook wat we zelf kunnen doen tegen ‘onvrede’: in onszelf, thuis, op school, in
het dorp en wie weet verder weg. Het lijkt misschien weinig. Maar als we
samenwerken worden die kleine beetjes samen heel veel. En kunnen we toch
veel bereiken. Het werk dat de kinderen maken zal op zaterdag 17 september
19.00 uur te zien zijn in de Dorpskerk in De Glind. Daarna is er een fakkeloptocht
naar de St. Jozefkerk in Achterveld. Er zijn lampionnen voor de kleintjes.

Heeft u vragen aan de directie? Of heeft u een leuk idee of opmerking
waar school zeker eens mee aan de slag zou kunnen? Dan nodigen wij u
van harte uit om tijdens het inloopmoment onder het genot van een kopje
koffie of thee in gesprek te gaan met Miranda over onze school. Het eerste
inloopmoment van dit schooljaar is op dinsdag 20 september om 8.30 uur. 

Inloopmoment directie 20 september a.s. 

September

2 Nick Houtveen (gr 7)

7 Duuk Boersen (gr 1/2)

12 Hanna Reemst (gr 1/2)

12 Fien Huijskes (gr 1/2)

13 Mint Mulder (gr 5)

14 Anthony van Empelen (gr 4)

18 Kira Mölder (gr 6) 

23 Scottie van Heugten (gr 1/2)

25 Liz van Wieringen (gr 8)

26 Noa Runia (gr 8)

26 Monique Zwanenburg (gr 7)

27 Kevin Hendriksen (gr 8)

September
12- 16 Startgesprekken groep 1 t/m 8

12-16 Vredesweek

14 Groep 1/2 vrij

14 Start Jantje Beton

20 Inloopmoment directie 8.30 uur

22 Schoolfotograaf

26 – 30 Week tegen pesten

27 Informatieavond gr 3 en 8

28 Start Kinderpostzegels (gr 8)

3 Meekijkles groep 1 t/m 5 8.30 uur

5 Meekijkles groep 6 t/m 8 8.30 uur

5 Groep 1/2 vrijdag 

5 Start Kinderboekenweek

Oktober

https://forms.gle/ddieYvhV1wbt6WG28


In de schoolkalender staat de naam Daniëlle Sinnige genoemd als luizencoördinator. Dit moet Ellen Hoefkens zijn,
zij is te bereiken op telefoonnummer 06-51587197. 

Rectificatie schoolkalender

Hallo allemaal, mijn naam is Thomas, ik ben 22 jaar oud en derdejaars
pabostudent aan de Hogeschool Utrecht in Amersfoort. Dit jaar kom ik het hele
jaar stage lopen in groep 8 bij juf Daphne. Buiten het lesgeven vind ik het heerlijk
om badminton te spelen, te lezen of met vrienden op het terras borrelen.
Daarnaast ben ik ook actief als leiding bij een scoutingvereniging. Ik heb veel zin
om dit jaar veel leuke lessen te geven aan groep 8.

Ik stel me voor…

Donderdag 22 september komt de schoolfotograaf op school om leuke foto's te maken van de kinderen en het
team. Er worden meerdere foto's gemaakt van de kinderen tegen een grijze achtergrond. Van de broertjes/ zusjes
die op school zitten of die dag bij Klein Duimpje zijn, wordt er ook een broertjes/ zusjesfoto gemaakt. 

Schoolfotograaf 22 september a.s.

Wij doen als school weer mee aan EU-Schoolfruit. Dit betekent dat in de periode van 7 september 2022 t/m 9
februari 2023 alle kinderen op de woensdag en donderdag groente en-/of fruit krijgen. U hoeft uw kind dan
geen fruit of groente mee te geven. Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen
ontvangen? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief voor Ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
(leverancier Drogenbroeks fruit bv) Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten
fruit en groente te eten. 

Schoolfruit

Afgelopen schooljaar hebben wij in de maanden mei, juni en juli voor een zestal Oekraïense kinderen, die in
Achterveld worden opgevangen, onderwijs verzorgd. Op de maandag-, woensdag- en vrijdagochtend
ontvingen zij NT2 onderwijs van een leerkracht van de Taalschool Leusden. ’s Middags draaiden zij mee in een
reguliere groep van de St. Jozefschool of ’t Startblok. In samenwerking met de gemeente en Voila hebben wij
dit onderwijs mogelijk kunnen maken en gezorgd dat deze leerlingen onderwijs ontvingen en konden
integreren in de Nederlandse samenleving. Uw kinderen en ook u als ouder(s)/ verzorger(s) hebben hier ook
aan bij gedragen! Met de start van dit schooljaar zullen deze Oekraïense kinderen in Leusden naar de
Taalschool gaan en daar volledig onderwijs gaan volgen. Wij wensen ze daar heel veel plezier en succes. 

Oekraïense kinderen 

Spelen is normaal, tenminste dat vinden wij. Het is niet alleen leuk, het is gezond en vooral ook magisch. Er is
immers niets leukers dan samen met vriendjes de wereld ontdekken. 3 op de 10 kinderen spelen niet of
slechts een keer per week buiten. En voor kinderen in kwetsbare (speel)posities is het vaak onmogelijk.
Daarom vinden wij het belangrijk om als school mee te doen aan De Jantje Beton Loterij. Naast dat u dit
goede doel steunt, maakt u ook kans op één van de fantastische prijzen!  Op woensdag 14 september starten
de kinderen uit groep 6/7 met de verkoop van de loten.

Jantje Beton (groep 6/7)

Van woensdag 28 september tot en met woensdag 5 oktober vindt de Kinderpostzegelactie plaats. Tijdens
deze week gaan 140.000 basisschoolkinderen uit groep 8 de straat op om kinderpostzegels, (kerst)kaarten,
shoppers en pleisterblikjes te verkopen voor het goede doel. De Kinderpostzegelactie is dit jaar bestemd voor
kinderen die mentaal zó onder druk staan dat ze vastlopen op school. Met de projecten van de
Kinderpostzegelactie helpen we deze kinderen het beste uit zichzelf te halen.

Kinderpostzegelactie (groep 8)

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief


Dinsdag 6 september 13.30 – 14.30 uur
Dinsdag 18 oktober 13.30 – 14.30 uur
Dinsdag 1 november 13.30 – 14.30 uur
Dinsdag 29 november 13.30 – 14.30 uur
Dinsdag 20 december 13.30 – 14.30 uur

Els Brouwer is de schoolconsulent voor de St. Jozefschool vanuit Lariks. U bent van harte welkom bij het
inloopspreekuur van Lariks op school voor opvoedvragen. Of het nu gaat om concentratieproblemen, moeite
met vrienden maken, stress en spanning thuis, geen geld voor sport of andere vragen rondom opvoeden en
opgroeien. Loop gewoon even binnen en dan kijken we samen naar de hulpvraag (vrijblijvend en kosteloos). 

De inloopspreekuren zijn op:

Lariks is de plek in de gemeente Leusden waar u welkom bent met vragen op het gebied van welzijn en
zorg. Meer informatie? Kijk op www.sociaalplein-leusden.nl. Tip: vul op de website de wegwijzer in en u komt
snel bij de informatie die u zoekt. 

De slogan van de Week Tegen Pesten 2022 is ‘Grapje! Moet toch kunnen?!’. Samen zorgen we voor een
gezellig en veilig groepsklimaat. Een groep waarin lachen en plezier hebben zorgt voor verbinding en
betrokkenheid en een positieve norm zet. Juist aan het begin van het schooljaar is dit belangrijk. Grappen
spelen ook een rol in het bepalen van de normen in de groep. Door wel of niet om een grap te lachen bepaal
je met elkaar wat acceptabel is. Tegelijkertijd is dit precies waar het ook mis kan gaan. Want is het grapje voor
iederéén leuk, of wordt hiermee een specifieke leerling of specifieke groep uitgesloten en dreigt dit een norm
te worden? In deze week besteden we hier op school extra aandacht aan. 

Juf Milou is ook dit jaar weer de anti- pest coördinator bij ons op school. Mocht er sprake zijn van pestgedrag dan
pakken we dit gelijk met elkaar aan! Onze missie is dat ieder kind zich fijn en veilig moet voelen op school. Elke
dinsdag is er voor de kinderen een spreekuur ingeroosterd. Kinderen die zich niet gehoord, begrepen of
buitengesloten voelen kunnen bij Milou langskomen. Soms is deze stap net wat te groot….dan is er de
mogelijkheid om een briefje in de brievenbus te doen. De kinderen zijn hierover deze week geïnformeerd door juf
Milou. Mocht u vragen hebben of ergens tegen aan lopen dan is zij bereikbaar op maandag, dinsdag en vrijdag.

Week tegen het pesten ‘Grapje! Moet toch kunnen?!’

Inloopspreekuur van Lariks
voor ouders uit de gemeente Leusden

Lege batterijen
Wist u dat u bij ons op school ook lege batterijen kunt inleveren? 
De inleverbak staat naast het keukentje. Bedankt voor uw bijdrage! 



QR code 
Scan de code en kom

direct op onze website

Voor de leerlingen uit de groepen 7 en 8 is er de mogelijkheid om op vrijdagmiddag deel te nemen aan de
typecursus. De leerlingen hebben hiervoor deze flyer ontvangen. 

Typecursus

Ingezonden bericht: 


