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Algemene ouderavond

Op maandagavond 17 oktober vond de algemene ouderavond plaats. Op deze avond hebben wij u op de
hoogte gebracht over de ontwikkelingen waar wij als school mee bezig zijn. Via deze Nieuwsbrief zullen wij u
regelmatig op de hoogte houden van deze ontwikkelingen. Tevens hebben wij u tijdens de algemene
ouderavond de resultaten van de oudertevredenheidsenquête gepresenteerd. Wij bedanken de 46 ouders/
verzorgers voor het invullen van deze enquête en daarmee het geven van feedback op onze organisatie. De
feedback en mogelijke acties worden nog uitgebreid besproken in het team, bestuur en de MR.

Gasprijs

Nu het kouder wordt op school zullen wij onze school weer gaan verwarmen. In het nieuws worden de
zorgen  rondom de gasprijzen besproken en wat dit voor diverse onderwijsinstellingen betekent. Wij hebben
een langlopend contract afgesloten met een vaste gasprijs en hoeven ons op dit moment (nog) geen zorgen
te maken over de stijgende gasprijzen. Wel zijn we bewuster bezig met ons gasverbruik en proberen te
bezuinigen waar dat mogelijk is. U hoeft in ieder geval niet bang te zijn dat uw kind in de kou moet zitten.

Smaaklessen

Als gezonde school besteden we regelmatig aandacht aan gezonde voeding. In de komende weken hebben
we in alle groepen smaaklessen rondom het thema: ‘Waar komt ons eten vandaan?’. In de lessen besteden
we aandacht aan gezond eten, voedselproductie, koken, maar vooral proeven. Op Parro informeren de
leerkrachten u wat de kinderen in de klas gedaan hebben.

Samenwerking muziekvereniging DWS

De St. Jozefschool en muziekvereniging DWS Achterveld werken al vele jaren nauw samen om de leerlingen
kennis te laten maken met (het maken van) muziek. Twee keer per jaar verzorgt DWS een instrumentenles op
school, waarbij de leerlingen kennis kunnen maken met (de muziekinstrumenten van) de muziekvereniging.
Vanaf dit schooljaar willen wij deze instrumentlessen laten aansluiten op de muzieklessen die op school
worden gegeven. De kennis die tijdens de muzieklessen is opgedaan wordt bij de instrumentlessen in de
praktijk gebracht. Dit alles leidt tot een gezamenlijk afsluitend optreden met ondersteuning van de
muziekvereniging. U, als ouder/ verzorger, bent hierbij van harte welkom. De datum en locatie volgen nog.



Donderdag 6 oktober is de leerlingenraad voor het eerst bij elkaar gekomen.
Tijdens de eerste vergadering denken de kinderen altijd na over waar zij zich
dit schooljaar als leerlingenraad voor willen inzetten. Er zijn diverse ideeën
ingebracht door de leerlingen en tijdens de volgende leerlingenraad op
maandag 28 november gaan ze een keuze maken. 
 

De leerlingenraad heeft voor de eerste vergadering geholpen met het
aanleggen van de geveltuin. Een geveltuin is een smalle strook tuin langs
de muur van een huis of school. Na het verdelen van de planten over de
geveltuin hebben de leerlingen de planten in de grond gepoot. De geveltuin
is ons aangeboden door de gemeente Leusden.

Agenda

November

1 Lootjes trekken (gr 5 – 8)

7 en 8 Schoolschoonmaak

9 Kleuters vrij 

10 Ouderavond thema:

‘Die andere ouders doen ook maar wat’

11 Inloopmoment directie 8.30 uur 

(let op! Anders dan in de jaarplanning!)

11 Sint Maarten 

13 Aankomst Sinterklaas in Nederland

19 Sinterklaas in Achterveld

22 Schoen zetten

24 Studiedag

25 Sterrenshow groep 1/2 om 13.00 uur

28 Inleveren surprises gr 5 t/m 8

5 december Sinterklaas op school 

12.00 uur kinderen vrij 

13 Elena Scholtus (gr 1/2)

18 Wessel Boon (gr 3) 

20 Walter Huijskes (gr 4)

20 Jill Huurdeman (gr 5) 

20 Jurre Smal (gr 6) 

23 Juliano Snijders (gr 5)

Verjaardagen
November

Op maandag 7 en dinsdag 8 november staan de schoolschoonmaak-avonden
gepland. Om 19.30 uur beginnen we en rond 21.00 uur hopen we de klassen en
het leerplein schoon te hebben. Voor de herfstvakantie heeft u van ons
uitgebreide informatie ontvangen over deze schoonmaakavonden en wanneer
wij u verwachten. Vergeet u niet schoonmaakspullen mee te nemen?

Schoolschoonmaak reminder

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

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 genot van een kopje
koffie of thee in gesprek te gaan met Miranda over onze school. 

Let op! Gewijzigde datum!

Inloopmoment directie 11 november a.s. 

Het duurt nog even, maar na Sinterklaas willen wij de school weer in
kerstsfeer brengen. Wij zijn voor het leerplein op zoek naar een grote
kerstboom (minimaal 1.80 meter). Mocht u er één hebben liggen en deze
willen schenken aan de school, neem dan contact op met Susanne
Warnier door een e-mail te sturen naar susanne_image@hotmail.com.

Gezocht: grote kerstboom

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. Tijdens deze studiedag gaan we met Leonique van Tol (The
get real company) hiermee aan de slag. De kinderen zijn deze hele dag vrij.

Studiedag 24 november a.s.

De kledinginzameling van 21 oktober heeft € 124,80 opgeleverd! Waarvoor
onze hartelijke dank! 

Bag2School

Vergadering nieuwe leerlingenraad

mailto:susanne_image@hotmail.com


QR code 
Scan de code en kom

direct op onze website

Nog heel even wachten en dan komt op zaterdag 12 november Sinterklaas met zijn Pieten weer in Nederland
aan. De voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest zijn al in volle gang. 

Surprises
Vanaf groep 5 maken de kinderen voor elkaar een surprise. Hiervoor zijn er op dinsdag 1 november lootjes
getrokken. Op maandag 28 november worden de surprises ingeleverd en tentoongesteld op het leerplein.
Uitgebreide informatie over het maken en het inleveren van de surprises heeft u reeds via de mail ontvangen.
 

Schoenzetten
Dinsdag 22 november mogen alle kinderen hun schoen zetten. Vergeet u deze dag geen extra schoen mee te
geven? 

Bezoek Sinterklaas
Op maandag 5 december komt Sinterklaas bij ons op school. Wij verwachten hem rond 8.30 uur te ontvangen
en u als ouder/ verzorger bent hierbij van harte welkom. Na het ontvangst gaat Sinterklaas met de kinderen
mee naar binnen. In het speellokaal zullen de groepen 1 t/m 4 een gezellig programma hebben. De kinderen van
de groepen 5 t/m 8 pakken die ochtend de surprises uit. De kinderen zijn deze dag om 12.00 uur vrij.

Sinterklaas 

Popcornkar

Wist u dat u de popcornkar van de ouderraad kunt huren voor (kinder)feestjes? Neem hiervoor contact op
met één van de ouderraadleden. De opbrengst van de verhuur gaat naar de ouderraad, hiermee kunnen zij
weer leuke activiteiten voor de leerlingen bekostigen. Een win-win situatie en popcorn is natuurlijk erg lekker!

Reminder: Uitnodiging voor de Muzikale theatervoorstelling over opvoeden & ouderschap

Die andere ouders doen ook maar wat!

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, de St Jozefschool en ‘t Startblok hebben de handen
ineen geslagen en nodigen u van harte uit om bij deze voorstelling aanwezig te zijn!
Aanmelden kan nog via dit formulier.

Sint Maarten lampionnen optocht

Op vrijdag 11 november organiseert de St. Jozefkerk de Sint Maarten lampionnen optocht. Mocht u kind mee willen
doen, dan worden ze om 18.30 uur in de kerk verwacht. Meer informatie hierover leest u in de uitnodiging in de bijlage.

Inloopspreekuur van Lariks

Dinsdag 29 november 13.30 – 14.30 uur
Dinsdag 20 december 13.30 – 14.30 uur

voor ouders uit de gemeente Leusden
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:

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

