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Sinterklaas
Op 5 december stonden alle kinderen vol spanning op het plein te wachten op Sinterklaas en zijn Pieten. In
de verte hoorden wij een brandweersirene… het geluid van de sirene kwam dichterbij. In de brandweerauto
zaten Sinterklaas en zijn Pieten. De groepen 1/2, 3 en 4 hebben in het speellokaal liedjes gezongen, versjes
voorgedragen en gedanst voor de Sint. Ook heeft Sinterklaas uit zijn grote boek voorgelezen. Na een bezoek
aan Sinterklaas mochten ze in de ‘Pakjeskamer’ van Sinterklaas zelf een mooi cadeau uitzoeken. De groepen
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5 t/m 8 hebben het Sinterklaasfeest in de eigen klas gevierd. De
gemaakte surprises waren maandag al ingeleverd en te bewonderen
op het leerplein. Regelmatig stonden er kinderen te kijken. De jongere
kinderen stonden ze vooral te bewonderen terwijl de oudere kinderen
ook bezig waren met: “Welke surprise is van mij?”. Eindelijk mochten de
surprises maandag worden opengemaakt.

Jeugdgemeenteraadsleden
De gemeente Leusden kent ook een jeugdgemeenteraad. In deze jeugdgemeenteraad zitten kinderen uit
groep 7. Samen met de burgemeester bespreken zij 4 keer per jaar een relevant thema. De gemeenteraad wil
graag hun inbreng meenemen in de besluitvorming. Het doel van de jeugdgemeenteraad is om kinderen te
laten ervaren hoe het politieke systeem (op lokaal niveau) werkt en hoe zij invloed hierop kunnen uitoefenen.
Namens de St. Jozefschool zitten Sofie en Lieke in de jeugdgemeenteraad. Hieronder stellen zij zich aan u voor: 

"Hallo ik ben Sofie van de Glind en ik ben 10 jaar. Ik zit op de St. Jozefschool, en ik zit in de jeugdgemeenteraad
van Leusden. Dat is een raad waar je gaat vergaderen over de gemeente Leusden. Wat er beter kan en wat
nu perfect is. Ik heb ook nog twee zussen, één van 14 en één van 16. Ze zijn soms heel irritant maar ze kunnen
ook wel aardig zijn. Ik ben in de jeugdgemeenteraad gegaan omdat ik het leuk vond om dingen te beslissen.
En ik zit er natuurlijk niet alleen in, ik zit er in met mijn vriendin Lieke en dat is erg gezellig. We zitten ook nog
met veel meer kinderen dat is ook erg gezellig. We zijn nog maar 1 keer geweest maar ik heb nu al zin in de
volgende keer. Dan is het met de burgemeester vergaderen. Ik woon zelf in het dorp Achterveld en dat vind ik
een erg gezellig dorp. Ik ken bijna iedereen wel en we hebben ook de meeste familie hier in het dorp dat is
altijd handig. In zo’n klein dorp is het nooit eng. Als er iets gebeurt voel ik me altijd veilig want ik kan bij
iedereen terecht. Ik zit ook nog op voetbal en dat vind ik erg leuk. Met mijn vriendinnen uit groep 8, ik zit zelf in
groep 7, maar ik heb de meeste vriendinnen in groep 8. Omdat mijn klas erg klein is. Dus ga ik ook vaak met ze
om. Ze zitten ook bij mij op voetbal de andere meiden niet die zitten op turnen dat vinden zij weer heel leuk."



Agenda
December

12 Inloopochtend directie 8.30 uur

14 Kleuters vrij 

15 Foute kersttruien dag

15 Bag2school kledinginzameling

19 Kerst knutselen

21 Kerstviering (17.15 – 20.15 uur)

22 Uitslapen tot 9.30 uur

23 Start kerstvakantie om 12.00 uur

Januari

9 Eerste schooldag 2023

122 Siem van Beekhoven (gr 1/2) 

22 Chelsey Nieuwenhuijze (gr 5)

30 Jill Brundel (gr 7)

Verjaardagen
December

"Hallo, ik ben Lieke. Ik ben tien jaar oud. En zit op de St. Jozefschool. Ik heb
ook een zus. Mijn hobby’s zijn turnen. Ik ben in de Jeugdgemeenteraad
gegaan omdat het leek mij wel leuk om iets over de gemeente te
beslissen. Maar vooral om gemeente Leusden mooier te maken. En ik
hoop dat mijn idee waarheid wordt. Ik zit er natuurlijk niet alleen in maar
met Sofie. Ik woon zelf niet in Achterveld of Leusden maar precies daar
midden maar ook niet in Stoutenburg ik woon er precies tussen in dat
noemen ze ook wel Musschendorp. Ik vind het daar heel gezellig maar
het is soms wel irritant dat ik niet zo snel naar Achterveld kan komen dan
moet ik daar naartoe fietsen. Of om stiekem snoep te halen ook wel
irritant. Of tot laat daar te blijven want er staan heel weinig lantaarnpalen
dus dan is niet genoeg licht om naar huis te fietsen."

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

Nieuwe leerlingen
Op 13 december wordt Mick 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. Daarnaast is Noa in
groep 8 gestart. We wensen Mick en
Noa en hun ouders/verzorgers een
fijne tijd bij ons op school.

‘Jong adopteert oud’

Ook dit jaar heeft de St. Jozefschool via de Alzheimerstichting weer de
samenwerking opgestart met woonzorgcentrum ’Huize St. Joseph’. Vorig
schooljaar is dit project gestart en wij zijn blij dat we ook dit jaar deze
samenwerking kunnen voortzetten. Groep 6/7 heeft dit jaar de bewoners
van Huize St. Joseph geadopteerd en we gaan tweewekelijks met kleine
groepjes kinderen de bewoners bezoeken. We knutselen met elkaar,
zingen liedjes, doen spelletjes en hebben gesprekken over vroeger en nu.

Het is fijn om een kwetsbare groep in ons eigen dorp te kunnen helpen en
het is voor de kinderen (en ons volwassenen) een hele leerzame ervaring.
Daarnaast zorgt het ervoor dat we kinderen belangrijke levenslessen
meegeven over begrip, respect, geduld, communicatie, zorg, ziekte, verdriet,
samenzijn en aandacht. Dementie is een ziekte waar we niet iedere dag
mee in aanraking komen en waar geen medicijnen voor bestaan. Hierdoor
dragen we een steentje bij aan het creëren van een dementievriendelijke
samenleving. De verbinding maken tussen jong en oud is een waardevolle
ervaring, welke wij onze leerlingen graag willen meegeven.

Terugblik Opvoeden en ouderschap
Theatergroep Bint speelde op donderdag 10 november 2022 in de St.
Jozefkerk een herkenbare en humoristische voorstelling over het
opvoeden van kinderen. BINT vertaalde op een treffende en hier en daar
ontroerende wijze, de realiteit van alle dag. Veel gevoelens en
verwachtingen kunnen zich bij ouders van een (jong) gezin in razend
tempo afwisselen. We verlangen sterk naar gezelligheid en een gevoel
van verbinding met onze partner, onze kinderen en met vrienden en
familie, maar juist deze contacten blijken in het leven van alledag ook een
vermoeiende bron van ergernis en frustratie. 

We zien graag dat onze kinderen braaf luisteren naar onze adviezen en
tegelijkertijd eten we stiekem een chips zak leeg als niemand kijkt. We
willen graag voorkomen dat ons kind verdriet of tegenslag ervaart, terwijl
we merken dat als we alles willen voorkomen, ons kind steeds harder
schrikt wanneer ze een teleurstelling moeten incasseren.

De voorstelling van BINT gaf veel aanwezigen een gevoel van opluchting,
omdat andere ouders – net als wijzelf – vaak ook verwarring ervaren en
maar gewoon wat proberen te doen! Er was muziek die raakte en een
boodschap die duidelijk overkwam: als ouders zijn we graag de zijwieltjes
naast de fiets, maar op een dag helpen we ze juist door deze zijwieltjes er
weer vanaf te halen ….



Na een gezellige Sinterklaas, zijn wij als school al weer helemaal in kerstsfeer. In de aankomende periode
staan de volgende activiteiten gepland:

Foute Kersttruiendag 15 december a.s.
Donderdag 15 december is het weer ‘foute kersttruiendag’. Alle kinderen mogen deze dag hun foutste, gekste,
lelijkste, grappigste kersttrui of onesie aan naar school. 

Familie kerstconcert 
Op zaterdag 17 december om 17.00 uur is er in de St. Jozefkerk een familieconcert. In de voorbereiding van dit
familie kerstconcert spelen een aantal leerlingen uit groep 4, 5 en 6 een rol. Deze leerlingen zijn geïnterviewd
over wat kerst voor hun betekent. Deze interviews zijn tijdens het familie kerstconcert te zien. Ook gaan ze
met alle kinderen die komen een lied zingen, welke we met de kinderen geoefend hebben. In de bijlage vindt
u de uitnodiging vanuit de St. Jozefkerk. 

WALO Kerstmarkt 18 december a.s.
Op zondag 18 december wordt de WALO Kerstmarkt weer georganiseerd in het dorp. Tussen 10.15 en 15.00 uur

kunt u in en rond de Sint Jozefkerk wandelen over deze kleinschalige, veelzijdige, creatieve en altijd gezellige
kerstmarkt. Daarnaast zal DWS en het kinderkoor de Vlindertjes voor sfeermuziek zorgen en zijn er diverse
kinderworkshops. In de bijlage vindt u de uitnodiging vanuit de WALO werkgroep.
De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 maken op 14 en 16 december hiervoor prachtige werkstukken, welke op
deze kerstmarkt te bewonderen en te koop zijn.

Kerst 

Ouderavond ‘Mindset als basis voor Talentontwikkeling’ 17 januari a.s.

Voor de ouders van beide Achterveldse scholen worden twee interessante, verdiepende ouderavonden
georganiseerd over veerkracht en weerbaarheid o.l.v. ’t Talentenlab. Klik hier voor meer informatie.  

Wij nodigen iedereen graag uit voor de tweede ouderavond met als thema ‘Mindset als basis voor
Talentontwikkeling’. Heb je het idee dat jouw kind zijn talenten niet optimaal benut? Dan wordt hij mogelijk
belemmerd door een vaste Mindset. De term Mindset staat voor de manier waarop mensen denken over hun
intelligentie, talenten en kwaliteiten. Professor Carol Dweck ontdekte dat een vaste mindset de ontwikkeling
belemmert, terwijl een groeimindset zorgt voor motivatie, doorzettingsvermogen en een passie voor leren.
Tijdens deze ouderavond leren we wat de invloed van Mindset is op verschillende aspecten van ons leven. We
krijgen concrete tips en handvatten om een groeimindset bij onze kinderen (en onszelf) te stimuleren. 

Wij nodigen u van harte uit op deze tweede ouderavond op dinsdag 17 januari 2023, op de St. Jozefschool. De
inloop is om 19.30 uur en we starten om 20.00 uur.

Inloopmoment directie maandag 12 december a.s. 
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.

Kledinginzameling donderdag 15 december a.s.
Donderdag 15 december wordt de kledingcontainer weer geleegd. 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 schoolplein. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Website St. Jozefschool
Op onze website publiceren wij regelmatig interessante veranderingen, foto’s, nieuwtjes, aankondigingen,
gebeurtenissen etc. Het is een heel werk om dat actueel te houden, daarom zijn we ook verheugd te
kunnen melden dat er een nieuwe werkgroep is opgericht. Claudia Boon, Anke Hilhorst, Johanna Voorburg
en Jos Koot gaan met elkaar aan de slag om de website zo actueel en zo aantrekkelijk mogelijk te houden.
Als u goede suggesties of opmerkingen heeft, dan vernemen zij die graag



QR code 
Scan de code en kom

direct op onze website

Openingstijden kerstvakantie 23 december 2021 t/m 6 januari 2023
Vrijdag 23 december:   08.30-12.00 uur
                                        18.30-20.00 uur
Zondag 25 december:  GESLOTEN

Woensdag 28 dec:       14.00-17.00 uur
Vrijdag 30 december:    18.30-20.00 uur
Zondag 1 januari:            GESLOTEN

Woensdag 4 januari:     14.00-17.00 uur
Vrijdag 6 januari:             18.30-20.00 uur
Zondag 8 januari:           10.30-12.00 uur
Er is een medewerker aanwezig. 
Vanaf maandag 9 januari 2023 is de bibliotheek weer 
geopend op maandag t/m vrijdag van 8.30 -17.00 uur.
Kijk voor meer informatie op: www.bibliotheekeemland.nl

Bibliotheek 

Tijdens de kerstviering gaan de deuren van de school om 17:15 uur open en gaan de kinderen om 17:30 uur in
hun eigen lokaal gezellig met elkaar genieten van het kerstdiner. Het kerstdiner zal dit jaar een nieuwe
invulling krijgen. Vanaf dinsdag 7 december t/m vrijdag 9 december, hangen er kerstballen op de deur van het
lokaal van uw kind. Daarop staan verschillende gerechten die de kinderen graag zouden willen eten tijdens
het kerstdiner. Tevens staat er een te maken hoeveelheid op. We proberen op deze manier voedselverspilling
tegen te gaan en zo toch een mooi diner te hebben. 

Om 18:15 uur lopen de kinderen met de leerkracht naar de Sint Jozefkerk waar we om 18:45 uur samen met
de ouder(s)/verzorger(s) gaan genieten van de kerstmusical. De kerstmusical wordt opgevoerd door de
sterren uit groep 7. Al weken zijn ze hard aan het repeteren en op deze avond zullen zij en de overige
kinderen van de school, gaan stralen op het podium.

Graag nodigen wij u uit voor deze kerstviering in de Sint Jozefkerk. Op donderdag 15 december zullen de
leerkrachten de uitnodiging met de toegangskaartjes uitdelen aan de kinderen. Alle gezinnen krijgen 3 kaartjes
en daarnaast krijgen oudere broers en zussen die niet meer op school zitten ook een kaartje. Gescheiden
ouders ontvangen 4 kaartjes zodat beide ouders naar de kerstviering kunnen komen. Gezien de huidige
energieprijzen, adviseren wij u om zich warm aan te kleden. De kerk zal minder goed verwarmt zijn dan
normaal. Wij kijken er naar uit om weer samen kerst met u én de kinderen te vieren.
Donderdagochtend 22 december mogen de kinderen uitslapen. De school start deze dag om 9.30 uur. Voor
ouders/ verzorgers die moeten werken, is er opvang beschikbaar vanaf 8.25 uur.

Bijna is het zover... kerstavond. "En Toch?"
Heb jij wel eens iets wat je niet wilt doen en toch maar wel doet?
Of dat je agenda zo vol zit, en toch tijd maakt om een ander te helpen? Of wil je soms niet naar de kerk,
maar blijkt het toch wel erg leuk te zijn, zoals met Sint Maarten? Nou, dat had de ezel ook, kom maar
luisteren naar het verhaal! Het verhaal vanuit een andere hoek... en natuurlijk oude vertrouwde kerstrituelen.
Zaterdagavond 24 december om 19.00 uur in de kerk in Achterveld.  
Kinderkoor de Vlindertjes gaat zingen en Fred Kok zal voorgaan. 
Misschien wil je niet, en toch.....hopen we je te zien! 
werkgroep Viering met Kinderen

Kerstviering 21 december a.s.

Kerst knutselen 19 december a.s 

Een leeg (en schoon!) glazen potje van bijvoorbeeld jam
Een bakje met wat oase
Versiering om de kerststukjes mee te versieren
Dennentakken of ander groen

Maandag 19 december gaan wij met alle kinderen kerst knutselen. In dit kerst knutselcircuit worden er kerststukjes,
placemats en potjes gemaakt om de tafel met het kerstdiner mee te versieren. Bij deze activiteiten helpen de
oudere kinderen, de jongere kinderen. Wilt u, uw kind, voor dit circuit het volgende meegeven: 


