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Bedankt!

Zit je op een donderdagavond na het eten heerlijk op de bank in afwachting van twee spannende
voetbalwedstrijden op tv, hoor je plots buiten harde muziek. Er is wat bijzonders aan de hand, zeg ik nog
tegen mijn zoon. Een paar minuten later staan er 5 lachende, vrolijke clowns in je huiskamer met kleding en
tickets voor het circus de volgende dag en ligt je hele huiskamer onder de confetti. Tijd om koffie te drinken
hebben ze niet, want er moet die avond nog veel gebeuren! Je weet dat er wat gaat gebeuren, via de
kinderen steeds wat kleine aanwijzingen, maar dan word je toch nog volledig verrast. Afscheid van de ouders
en kinderen, wat zag ik er tegenop na 43 jaar, maar hoe leuk was het. "Je hoeft niets te doen, alleen maar te
genieten" kreeg ik s'ochtends op de app van Miranda. Nou, genoten heb ik! Wat een geweldig leuke dag was
het, met lachende kinderen, gezellige collega’s en (ik heb ze niet geteld) wel zeker 30 geweldige hulpouders,
met allemaal een eigen rol. Circus Tadaa zal ik de rest van mijn leven niet meer vergeten. Samen mooie
herinneringen maken, daar is de St. Jozefschool goed in, ik heb gelukkig nog wel een doos vol na al die jaren.

Helemaal weg ben ik nog niet, nog 1 dagje in de week, maar mijn directeurschap
zit erop. Dank, dank, dank aan de echte directeur John van het circus Tadaa, de
voorbereidingscommissie die dit in drukke tijden allemaal heeft geregeld, mijn
collega’s, al die bereidwillige ouders waar de St. Jozefschool bekend om staat en
natuurlijk ….. al die super kinderen!

Een warme groet,
Jos

Via deze link vindt u de foto’s en een verslag van deze feestelijke circusdag. 

Kinderboekenweek ‘Gi-ga-groen’

De Kinderboekenweek op de St. Jozefschool start op dinsdag 4 oktober en wij sluiten de Kinderboekenweek
op donderdag 13 oktober. Er zijn heel veel boeken die kinderen helpen een echte natuurheld te worden. Leren
over bijzondere dierenweetjes in informatieve boeken, spannende verhalen over buitenavonturen of kijken
naar prachtige natuurillustraties in prentenboeken. In de groepen worden er allemaal leuke activiteiten
gedaan rondom lezen en natuur tijdens de Kinderboekenweek. De kinderen zullen u hier vast over vertellen. 

U als ouder/verzorger wordt uitgenodigd om te komen voorlezen in de groep van uw kind (max 3
ouders/verzorgers per groep). Via een persoonlijk bericht in Parro kunt u zich hiervoor aanmelden bij de
leerkracht van uw kind. Voor groep 7 en 8 wordt er weer een voorleeswedstrijd gehouden in de groep en de
winnaar die hier uitkomt gaat door naar de Nationale voorleeswedstrijd. Tijdens de sluiting van de
Kinderboekenweek lezen de winnaars van groep 7 en 8 voor op het podium voor alle groepen.

Veel leesplezier allemaal!

https://www.jozefachterveld.nl/circusfeest-afscheid-jos-koot-september-2022/


goede ventilatie en dat de basismaatregelen gelden (handen wassen,
niezen en hoesten in elleboog). Kinderen (of leerkrachten) die positief getest
zijn, gaan (minimaal 5 dagen) in quarantaine. In deze fase geven wij niet
standaard coronatesten mee. Mocht u een test voor uw kind nodig hebben,
dan zijn deze verkrijgbaar bij de leerkracht van uw kind. Ook het verzoek om
aan de leerkracht te blijven melden, als uw kind positief getest is op corona. 

Agenda

Oktober

3 Meekijkles groep 1 t/m 5 8.30 uur
5 Meekijkles groep 6 t/m 8 8.30 uur
5 Groep 1/2 vrij 
5 Start Kinderboekenweek ‘Gi-ga-
groen’
12 Studiedag
12 Inspiratie avond SWV De Eem
17 Algemene ouderavond
21 Sterrenshow groep 8 (13.00 uur) 
21 Bag2school kledinginzameling 
24 – 28 Herfstvakantie
31 Bezoek expo kerk groep 5 t/m 8
31 – 4 november Spreekuur

6 Jack Eveleens (gr 1/2)
6 Fenne Huurdeman (gr 6)
8 Lukas van Dijen (gr 3)
8 Mats Smeitink (gr 4)
9 Femke van de Beek (gr 6)
9 Rik Bokkers (gr 7)
10 Suze Gerritsen (gr 7)
20 Thirza Vogelaar (gr 3)
21 Bo van Boeijen (gr 5)
25 Rik Noorlander (gr 8)

Verjaardagen
Oktober

Het coronavirus is helaas nog niet volledig verdwenen uit onze
maatschappij. Ondanks het feit dat er naast de basismaatregelen geen
coronamaatregelen meer gelden, is er vanuit de overheid op 1 juli 2022
een verplichting voor scholen/ schoolbesturen gekomen om een
Coronaplan op te stellen. De overheid heeft hiervoor 4 scenario’s (zie
afbeelding) opgesteld met duidelijke kaders. Aan ons de taak om deze
afspraken te vertalen naar onze situatie op school. Aan dit plan wordt op
de laatste hand gelegd, om vervolgens besproken te worden met het
team, het bestuur en de medezeggenschapsraad. Op
dit moment zitten we in fase 1; Preventie. Er gelden
geen specifieke coronamaatregelen,
behalve dat er zorg gedragen
wordt voor een 

Coronamaatregelen 

Nieuwe leerlingen
Volgende week wordt Jack 4 jaar. De
afgelopen periode is hij al een paar
keer komen wennen, maar binnenkort
kunnen we hem dus officieel welkom
heten in groep 1/2. We wensen Jack
een fijne tijd bij ons op school.

In de lijn van het Kinderboeken thema ‘Gi-ga-groen’ gaan wij ook het
schoolplein weer iets groener maken. Wij krijgen hiervoor een ‘geveltuin’
aangeboden door de gemeente Leusden. Een geveltuin is een smalle
strook tuin langs de muur van een huis of school. In de Kinderboekenweek
wordt deze geveltuin aangelegd en de kinderen van de leerlingenraad
zullen de planten er in poten. Mocht u thuis nog tuinplanten ‘over’ hebben,
dan zijn deze ook van harte welkom. U kunt dit kenbaar maken bij Johanna.

Geveltuin

Op maandag 3 oktober (gr 1 t/m 5) en/of woensdag 5 oktober (gr 6 – 8)  kunt
u als ouder/verzorger een kijkje nemen in de klas van uw kind. De leerkracht
en de groep zullen u dan een les laten zien, waardoor u kunt ervaren hoe
het dagelijkse onderwijs in de klas eruit ziet. De lessen duren maximaal 30
minuten. Indien u meerdere kinderen op school heeft vragen wij u, in
verband met het behouden van de rust in de groepen, te kiezen in welke
groep u een kijkje gaat nemen. Op beide dagen bent u om 8.30 uur van
harte welkom. Er is opvang geregeld voor jongere broertjes en/of zusjes.

Meekijklessen groep 1 t/m 8 

Met de start van dit schooljaar werken wij met de nieuwe rekenmethode
‘De wereld in getallen 5’. Tijdens deze studiedag komt Peter Harkink;
rekenspecialist én tevens mede auteur van deze rekenmethode, onze
didactische kennis over het rekenonderwijs weer opfrissen. Peter zal de
implementatie van deze rekenmethode dit schooljaar ondersteunen door
het afleggen van lesbezoeken en te overleggen met het ontwikkelteam. 

Studiedag 12 oktober a.s.

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

Lege batterijen



Vrijdag 21 oktober a.s. wordt de kledingcontainer weer geleegd. Mocht u nog kleding hebben voor de
kledingcontainer dan ontvangen wij deze graag! U kunt uw kleding in dichtgebonden zakken voor 8.30 uur in
leveren bij het hek van het speelplein. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en bijdrage.

Wanneer uw kind een allergie of dieet heeft, wilt u dit dan doorgeven aan Johanna? 
Haar e-mailadres is: jvskoa@jozefachterveld.nl

Als bijlage vindt u de uitnodiging voor de inspiratieavond Zet je leerlingen op nr. 2! op 12 oktober a.s. voor
ouders en leerkrachten. Niek van den Adel is deze avond de spreker en zal u vol bevlogenheid vertellen
waarom het belangrijk is dat we onszelf op nr. 1 mogen zetten.

Inspiratie avond SWV De Eem 

Op maandagavond 17 oktober hebben wij onze jaarlijkse Algemene ouderavond gepland staan. Binnenkort
ontvangt u van ons hiervoor een officiële uitnodiging. Wij hopen u daar te ontmoeten, zet u het vast in de agenda?

Algemene ouderavond 17 oktober a.s.

Kledinginzameling 

Allergieën

In de herfstvakantie worden in een aantal lokalen de vloeren in de was gezet. Hiervoor moeten een aantal
lokalen en andere ruimtes worden leeggehaald. Wij zijn op zoek naar ouder(s)/ verzorger(s) die ons op vrijdag
21 oktober om 13.45 uur hierbij willen helpen. Mocht u hiermee willen helpen, meldt u zich dan aan bij juf
Johanna, persoonlijk of door het sturen van een e-mail naar jvskoa@jozefachterveld.nl

Hulp gevraagd

Regelmatig zien we bij een aantal kinderen snoep of koek in de lunchtrommel. Kinderen krijgen dit dan mee
als ‘toetje’ voor de middagmaaltijd. Wij willen een dringend beroep doen op alle ouders om geen snoep of
koek meer mee te geven. In plaats daarvan kunt u ook een gezonde snack als toetje meegeven. Een blokje
kaas, worst, groente, fruit of crackertje als extraatje kan en mag altijd.

Gezonde lunch

Tijdens het spreekuur bieden wij u als ouder/verzorger een mogelijkheid om dringende vragen of specifieke
zorgen met de leerkracht te bespreken. Het spreekuur vindt plaats in de week van 31 oktober t/m 4 november.
Via Parro kunt u zich vanaf maandag 17 oktober aanmelden voor het spreekuur. Bij inschrijving geeft u uw
vraag/ vragen aan door dit in te vullen bij gespreksonderwerpen, zo kan de leerkracht het gesprek voorbereiden. 

Spreekuur

Met name tijdens de 'spitstijden' (halen en brengen van de kinderen) is het vaak een drukte van belang bij
onze school. We hebben dan op een relatief kleine ruimte te maken met bewoners, bezoekers aan de
Heelkom en ouders/verzorgers/kinderen van onze school. Op de Walter van Amersfoortstraat zijn daarom
twee (opvallende) borden geplaatst waartussen de 'schoolzone' ligt. 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. Daarnaast
gelden buiten deze ‘schoolzone’ de normale verkeersregels m.b.t. parkeren.
 

Wilt u deze afspraken over de verkeersveiligheid ook bespreken met opa’s/ oma’s of anderen die uw
kind(eren) komen brengen en halen?

Verkeersveiligheid rond de school

Woensdagmiddag: 14.00-17.00 uur
Vrijdagavond: 18.30-20.00 uur
Zondagochtend: 10.30-12.00 uur 

Openingstijden in de herfstvakantie van 22 t/m 30 oktober 2022

Er is een medewerker aanwezig. Vanaf maandag 31 oktober is de bibliotheek weer open op de reguliere
openingstijden. Kijk voor meer informatie op www.bibliotheekeemland.nl

Bibliotheek Achterveld

mailto:jvskoa@jozefachterveld.nl
mailto:jvskoa@jozefachterveld.nl


QR code 
Scan de code en kom

direct op onze website

Met behulp van twee handige vaders, Johan Abbel en Joop van den Hengel, hebben we met de ‘finishing Touch’
ons pimpproject afgesloten. Op het leerplein staan nu vier mooie blauwe banken, waarmee we rustige
werkplekken kunnen realiseren. Met veel enthousiasme zijn de banken maandagochtend in gebruik genomen.
Johan en Joop hartelijk bedankt voor deze actie! 

Afsluiting pimpproject Leerplein

De banken hebben nog wel een zitkussen nodig. Wie van de ouders/ verzorgers vindt het leuk om hier kussens
op maat voor te maken? Laat het weten aan Suzanne en/of Johanna. Kom gerust eens binnenlopen om de
banken te bewonderen. 

Opvoeden en ouderschap. Er zijn meters boeken over geschreven en iedereen heeft wel een tip voor je hoe iets
moet doen. Maar hoe doen we het eigenlijk? Hoe vaak hebben we het over hoe lastig het soms kan zijn? En
hoe houd je je relatie dan óók nog leuk? 

Theatergroep Bint speelt op donderdag 10 november 2022 om 20.00 uur een herkenbare, humoristische en
interactieve voorstelling die een inkijkje geeft in hoe ‘we’ dat doen. Bint komt niet met tips of pedagogische
opvoedstijlen, maar start een eerlijk gesprek over hoe we dit doen en volhouden, dat opvoeden. 

Gemeente Leusden, Lariks zorg en welzijn, de Heelkom, Basisschool de St Jozefschool en Basisschool ‘t Startblok
hebben de handen ineen geslagen en nodigen u van harte uit om bij deze voorstelling aanwezig te zijn!
Aanmelden kan via dit formulier. Wees er snel bij er zijn maar beperkte plekken beschikbaar!

Uitnodiging: Muzikale theatervoorstelling over opvoeden & ouderschap
Die andere ouders doen ook maar wat!

Kom ’s kijken! Ken jij het dorp waarin je woont? Ben jij een nieuwe Achtervelder of woon je hier al lang? Dan is
deze expositie de kans om meer te weten te komen over het rijke verleden en over het heden van ons dorp.
Maar er is meer, de expositie richt zich ook op de toekomst. De bezoeker wordt uitgedaagd om mee te
dromen en kan een gedachte of een idee achterlaten. 

Ook de leerlingen van de St. Jozefschool gaan een bijdrage leveren aan deze expositie. Zij gaan nadenken
over ‘de school van de toekomst’, hoe ziet die eruit? Welke vakken worden er gegeven? Etc.  
Groep 5 t/m 8 gaan de expositie op maandag 31 oktober met de groep bezoeken. U als ouder/verzorger bent
ook van harte uitgenodigd om deze expositie te bezoeken. Zie voor meer informatie de flyer in de bijlage.

Expositie ‘Ontdek Achterveld’

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). 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 inloopspreekuren zijn op:

Inloopspreekuur van Lariks
voor ouders uit de gemeente Leusden

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLWtiJDGd0mjxyVZlm-8IQec1fBuNaUHONUZn1XT-TY8tQ3A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLWtiJDGd0mjxyVZlm-8IQec1fBuNaUHONUZn1XT-TY8tQ3A/viewform

