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Allereerst wensen wij u allen een heel gelukkig nieuwjaar.
We hopen dat u allen een hele fijne kerstvakantie achter de rug heeft en dat u
genoten heeft van de feestdagen.
Afgelopen maandag zijn we weer van start gegaan en het is fijn om elkaar als team
en alle leerlingen weer te zien.
Tot aan de voorjaarsvakantie werken we over het kernconcept “Hoe werkt het?”.
Tijdens de werkblokken in de middagen staan er weer talloze activiteiten op de
agenda.
Januari is ook altijd de maand waarin de Cito M-toetsen op het programma staan.
De resultaten zijn een belangrijk instrument om ons onderwijsaanbod voor de
tweede periode van het schooljaar op af te stemmen.
In tegensteling tot andere jaren worden de meeste toetsen op papier afgenomen,
omdat het digitale toetsprogramma te vaak vast loopt. Uw kind krijgt niet alle
dagen een toets en als er getoetst wordt, is het uitgangspunt dat er maar één
afgenomen wordt per dag.
Verder kijken we natuurlijk uit naar de lancering van ons tijdschrift. De
sneakpreview was al veel belovend. We verwachten eind januari het eerste
exemplaar in ontvangst te mogen nemen.

Belangrijk
Datum

Beschrijving

23 januari

Koffie-uurtje met het MT met Christine Feliksik

30 januari

High limo en EC6

6 februari

Informatieochtend nieuwe ouders

12 en 13 februari

Studiedagen 5 en 6 (de leerlingen zijn dan vrij)

20 februari

High limo en EC 7

22 februari

Portfolio 1 wordt meegegeven

25 februari t/m 3 maart

VOORJAARSVAKANTIE

4 maart

Carnaval

Voor alle units
Personele zaken
We hebben ook nieuws op personeel vlak, juf Wendy heeft een nieuwe baan gevonden als BSO coördinator van
Ben en Belle in Hoogland. We zijn heel blij voor Wendy en wensen haar veel plezier. Per 1 maart start haar
nieuwe baan en dat betekent dat wij op zoek zijn naar een nieuwe collega voor groep 1/2 rood, naast Relinde. Er
stond al een vacature uit, we zijn hard op zoek en we hebben er vertrouwen in dat we een passende oplossing
zullen vinden. We houden u op de hoogte.
Daarnaast heeft u wellicht juf Aniek gemist in unit 3/4 of 5/6. Helaas is Aniek i.v.m. ziekte afwezig. Aniek is ook
volgende week nog afwezig, we hopen dat ze de week daarna haar werkzaamheden weer kan oppakken.
Volgende week is er vervanging geregeld. Meester Pieter van Keulen staat maandag en donderdag in unit 5/6. We
wensen juf Aniek veel beterschap.

Dringend pleinwachters gezocht!
Dagelijks spelen onze leerlingen een half uur buiten en het toezicht wordt geregeld met ambulant personeel,
ondersteund door ouders. Op dit moment hebben we 2 ouders die ons helpen, maar zij zijn (vanzelfsprekend)
niet alle dagen beschikbaar. We hebben deze oproep al meerdere malen geplaatst, maar tot op heden hebben we
helaas geen reactie ontvangen.
Dat betekent dat we nog steeds op zoek zijn naar ouders die ons tijdens het buitenspelen willen ondersteunen
om de pleinwacht van 11:30-12:30uur op zich te nemen. Er staat elke keer dat u aanwezig bent een
vrijwilligersvergoeding tegenover van €6,50 per keer (ongeveer 1 uur en 15 min).
Heeft u interesse? Geeft u dit dan door aan Maartje de Wit. U bereikt haar op kantoor of via m.dewit@kpoa.nl

Voetbalplaatjes
Ze zijn er weer, de voetbalplaatjes! We merken dat de rage leeft onder onze leerlingen en hoe leuk een rage ook
is, het brengt ook gedoe met zich mee. Het ruilen, kwijt raken van kaartjes of kaartjes afpakken zorgt voor
verdriet en er is te weinig ruimte om hier op school goed op te sturen. Daarom willen we u vragen uw kind(eren)
geen voetbalplaatjes mee te geven naar school. Als wij ze zien vragen we leerlingen de plaatjes in hun tas te
stoppen, er wordt op school niet mee gespeeld.

Op tijd beginnen
Het nieuwe schooljaar brengt ook weer nieuwe voornemens met zich mee. Eén van onze voornemens is om de
dag op tijd te beginnen. Dat betekent dat het muziekje aangaat om 8:28 en dat we de dag starten om 8:30.
De laatste tijd merken we dat kinderen en ouders nog wel eens te laat in de klas zijn. We willen u vragen hier op
te letten en ervoor te zorgen dat u om 8:30 uw kind in de klas heeft gebracht en gedag heeft gezegd. Na 8:30
afscheid nemen in de klas is niet wenselijk, de leerkracht is dan al met de dag begonnen. Het is dus heel fijn als u
afscheid kunt nemen voor 8:30 en de klas verlaat wanneer het muziekje aangaat, dat versoepelt de start van de
dag. Bedankt!
Kwink van de week
Vertrouw op wat je kunt!
In alle groepen werken we de komende weken rondom deze Kwink van de week. Tijdens de lessen rondom deze
Kwink leren de kinderen ontdekken waar ze zelfvertrouwen in hebben. Ze leren zichzelf weer een beetje beter
kennen. Daarnaast wordt er stil gestaan bij pestgedrag en leren kinderen zich te verplaatsen in een ander.

Studiedagen 5 en 6
Op dinsdag 12 en woensdag 13 februari staan de volgende twee studiedagen gepland. Tijdens deze dagen gaat
het team van DOK12 aan de slag met het analyseren van alle toetsgegevens, het maken van nieuwe
groepsplannen en we kijken schoolbreed naar waar verbeterpunten liggen. Houdt u met deze dagen rekening in
uw agenda?
Portfoliomappen
In alle units worden de portfolio’s gevuld met werk van de leerlingen deze periode. Het is dus noodzaak dat de
map van uw kind op school aanwezig is. Mocht dit nog niet het geval zijn, wilt u dit dan zo snel mogelijk regelen?
Bedankt!

Koffie-uurtje (Herhaling)
Gastspreker
Op 23 januari verwelkomen wij Christine Feliksik tijdens ons koffie-uurtje die ons komt vertellen over het
volgende:
HOW WE BEGIN IS WHO WE BECOME – In Utero
Iedere ervaring in je leven vormt je tot wie je bent. Weet je dat ook je vroegste ervaringen, de tijd dat je nog in de
buik zat en je geboorte, van invloed (kunnen) zijn op wie je nu bent en wat je nu doet? Inzicht in wat jij of je kind
ervaren heeft in de buik, tijdens en na de geboorte maakt dat je gedrag van jezelf en/of je kind beter kan
begrijpen. Dan is gedrag vaak heel logisch en ga je hier op een andere manier mee om. Tijdens deze koffieochtend
vertel ik over de 8 belangrijke fases tijdens zwangerschap en geboorte die zo van invloed zijn op hoe we ons nu
gedragen. Als je hier nieuwsgierig van wordt, ben je van harte welkom!
Tot dan!
Christine
KAART Kindercoachpraktijk
We hopen velen van jullie te mogen ontmoeten tijdens dit mooie en informatieve koffie-uurtje!!

Ander nieuws
Uitslag Kerst-Kijkdozenwedstrijd
Het nieuwe jaar is begonnen en we wensen jullie een heel succesvol 2019! Ook in de St. Josephkerk zijn we goed
begonnen met de keuze van de nieuwe Koning op het feest van Driekoningen en de prijsuitreiking van de KerstKijkdozenwedstrijd. Loes Mosterman, Hannah Knipping en Julie Jansen maakten volgens de jury de mooiste
kijkdozen. Zij hebben een kerstverrassing én een cadeaubon van Intertoys ontvangen. Gefeliciteerd!
Komende zondag 13 januari vieren we de doop van Jezus in de Jordaan. Er is dan om 11.00 uur een viering in de
kerk, mét kinderwoorddienst. Kom je ook?

Voorbereiding Eerste Communie begint bijna
De voorbereiding voor de Eerste Heilige Communie gaat eind januari beginnen. En daarvoor zijn al 21 kinderen uit
Hooglanderveen en Vathorst ingeschreven! De nieuwe communicantjes worden op zondag 10 februari tijdens de
viering aan iedereen voorgesteld. Mocht je jouw kind (uit groep 4) nog mee willen laten doen aan deze leuke en
leerzame periode, dan kan er nog tot 25 januari (communie@outlook.com) ingeschreven worden. Daarna gaan
we echt aan de slag! Doe mee!

De Passion for Kids
Beste kinderen van groep 5 en hoger,
Misschien heb je wel gehoord van de Passion. Een paar jaar geleden was die in Amersfoort.
Vorig jaar zijn wij begonnen met de Passion for Kids. Die voeren we op Witte Donderdag 18 april ’s middags om
16.00 uur uit in de Sint Martinuskerk in Hoogland. De kinderen van het Sint Maartenkinderkoor en van de
Gospelkidz zingen samen de liederen in deze Passion.
Het zou mooi zijn om het koor wat groter te maken. Daarom zoeken we nog 15 kinderen die mee willen doen. Dat
betekent 12 keer repeteren op vrijdagmiddag, van januari tot en met maart in Het Brandpunt. Het kost €30 om
mee te doen (dat is €2.50 per keer).
Aanmelden, of eerst meer informatie vragen, kan bij de dirigente Esther Ocheng-Grünbauer:
estherocheng@gmail.com
Wacht niet te lang, want er kunnen maar 15 kinderen meedoen!
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