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Beste ouders,
De afgelopen twee weken stonden bol van activiteiten. Zo namen we deel aan de ABC
Beweegweek, ging Desiree met de KPOA op studiereis naar Zweden , ontving Maartje
collega’s van een ander bestuur om ze te informeren over “onderwijs anders
organiseren” en hebben de groepen 7&8 van DOK12 en De Marke samen gesport.
Diverse activiteiten passend in het kernconcept Samen. We werken samen, leren
samen en ondernemen samen op alle lagen in de school en zelfs daarbuiten. Het zegt
veel over hoe we de dingen doen op DOK12, iets om trots op te zijn!
Deze week ging unit 7/8 op kamp. Ze hebben zichtbaar genoten van de gezellige
activiteiten op kamp. Juf Esmee, juf Lisanne en juf Maartje hebben er samen met de
kinderen en de hulpouders een feestje van gemaakt. Bedankt allemaal!
Morgen en overmorgen heeft het team twee studiedagen en zijn de leerlingen vrij.
Vrijdag staat wederom in het teken van de invoering van Kwink en Sociaal Emotioneel
Leren (Wat zijn de ervaringen tot nu toe? We gaan lessen voorbereiden en beelden uit
de groep bekijken) Donderdag staat in het teken van schoolontwikkeling en gaan we
verkennen met het team waar staan we op dit moment als school, wat zijn onze sterke
kanten, wat willen we verbeteren en waar ligt de focus op, komend schooljaar maar
ook op de lange termijn.
Dit schooljaar schrijven we een nieuw schoolplan voor de komende vier schooljaren.
We gaan hierin samen optrekken met alle KPOA-scholen zodat we ook de gezamenlijke
koers bewaken (beschreven in het strategisch beleidsplan). Onderwijs aan het jonge
kind en Woordenschatontwikkeling zijn twee belangrijke pijlers hieruit.
De studiereis naar Zweden van Desiree was een eerste fase in het schoolplantraject,
waarin we onder andere inspirerende voorbeelden hebben gezien van onderwijs aan
het Jonge Kind. Daarnaast is er gezocht naar nog meer verbinding tussen de KPOAscholen. Wilt u er meer weten, ik vertel het u graag!
Hartelijke groet, Desiree Sorgedrager

Belangrijk
Datum
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4 en 5 oktober

Studiedagen, leerlingen zijn vrij

10 oktober

Informatieochtend nieuwe ouders

17,18,19 oktober

10 jarig bestaan DOK12

Voor alle units
Studiedagen 4 en 5 oktober
Morgen en overmorgen zijn de leerlingen vrij in verband met 2 geplande studiedagen. Nu er minder
nieuwsbrieven uitgaan merken we dat we hier vragen over krijgen, dat niet bij alle ouders de studiedagen helder
op hun netvlies staan.
In de jaarplanner staan alle studiedagen gepland, op deze dagen zijn onze leerlingen altijd vrij. Het is wellicht
handig deze vast in uw agenda te zetten. U vindt de jaarplanner (“Agenda”) in Parro. De volgende studiedag staat
gepland op maandag 12 november.
Studenten stellen zich voor…
Hoi, ik ben Lauran Postma! Ik ben 19 jaar en tweedejaars pabo studente aan de Hogeschool
Utrecht (locatie Amersfoort). Ik woon in Amersfoort met mijn ouders en een broertje van 17
jaar oud. Mijn hobby’s zijn dansen, fotograferen en leuke dingen doen met vriendinnen. Dit
schooljaar loop ik stage op DOK12. Het eerste halfjaar in de onderbouw en het tweede
halfjaar in de bovenbouw. Ik loop nu stage in groep 3/4, basisgroep paars, bij juf Anja. Ik ben
elke donderdag aanwezig in de groep en ik heb ook twee stageweken aankomend halfjaar, in
week 40 en week 50. In deze weken ben ik de hele week aanwezig in de groep. Ik ben heel
open en gastvrij ontvangen op DOK12 en ook in de klas voel ik mij ontzettend welkom. Ik kijk
uit naar een leuke stage periode op deze school.
Heeft u vragen of opmerkingen, spreek me gerust een keertje aan in de klas!

Sara loopt stage bij juf Relinde.
Ik ben 18 jaar en ga naar school op het MBO in Amersfoort, zelf kom ik uit Nijkerk. Ik zit nu in het derde en tevens
laatste jaar van mijn opleiding als onderwijsassistente. Ik loop het hele schooljaar op donderdag en vrijdag stage
in unit 1/2 bij groen! Later in het jaar zal dit 4 of 5 dagen in de week worden, omdat ik dan mijn proeve van
bekwaamheid doe.
Hiervoor heb ik stage gelopen op verschillende scholen rond en in Nijkerk, in onder andere de groepen 3, 5 en 8.
Ik ben in de klas om de leerlingen en docent te ondersteunen en zal ook stageopdrachten moeten maken waarbij
de kinderen mij kunnen helpen! In mijn vrije tijd vind ik het leuk om naar mijn paard of naar de sportschool te
gaan en in het weekend werk ik bij Japas in Nijkerk. Jullie zullen in de tijd dat ik hier stage loop natuurlijk nog veel
meer over mij te weten komen! Ik heb er zin in, we gaan er samen een super jaar van maken!
Hallo allemaal,
Mijn naam is Lisanne Wildeman en op dit moment ben ik tweedejaars PABO studente aan de Hogeschool Utrecht.
Komend halfjaar zal ik stage lopen in groep 1/2 rood bij juf Relinde. En tot nu toe heb ik het ontzettend naar mijn
zin op DOK12. Ik ga mijn best doen de kinderen in mijn groep zo veel mogelijk te leren, maar uiteindelijk leer ik
zelf het meest van hen. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in.
Groetjes van Juf Lisanne
10 jarig bestaan
Volgende week woensdag verschijnt er nogmaals een extra editie van de nieuwsbrief rondom ons tienjarig
bestaan. We zullen daarin ook een overzicht met u delen welke activiteiten op welke dag geland staan. Het is in
ieder geval drie dagen feest op woensdag 17, donderdag 18 en vrijdag 19 oktober. Vrijdag 19 oktober zijn we in
de sporthal van het Icoon.

We hebben met de SKA en Bzzzonder contact gehad over vrijdag 19 oktober. Zij halen de leerlingen die naar de
BSO gaan, op bij de gymzalen van het ICOON om 15:00. Maakt uw kind gebruik van een andere BSO, dan vragen
we u zelf met hem af te stemmen wat er mogelijk is qua ophalen van de leerlingen.
Hulpouders circusvoorstelling
Ons tienjarig bestaan komt snel dichterbij. Voor de circusvoorstelling van vrijdag oktober zijn we nog op zoek naar
heel wat hulpouders! Schrijft u zich in via Parro, vandaag heeft u een reminder ontvangen. Doe gezellig mee!
Samen met ouders, kinderen en collega’s gaan we er een geweldige dag en voorstelling van maken, iets waar nog
lang over wordt nagepraat.
Bruna spaaractie
Van 3 t/m 14 oktober is het Kinderboekenweek en organiseert Bruna de jaarlijkse scholenactie tijdens de
Kinderboekenweek: ‘Sparen voor je schoolbieb’. DOK12 doet graag mee! Hoe meer ouders er meedoen, hoe
meer gratis boeken wij bij Bruna mogen uitzoeken!
HOE WERKT DE ACTIE? Ouders kopen een kinderboek bij een Bruna winkel en leveren de kassabon(nen) in op
school (bij Annemieke op de administratie). De school verzamelt alle kassabonnen tijdens de actieperiode van 3
t/m 14 oktober 2018. De verzamelde kassabonnen kunnen door school t/m 18 november 2018 ingeleverd worden
bij de lokale Bruna winkel. Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een
waardebon. De school mag t/m 15 december 2018 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken
uitzoeken bij een Bruna winkel.
Levert u ook uw bonnetje weer in? Alvast bedankt!

Ander nieuws
ABC activiteiten oktober
In de bijlage ontvangt u de flyer met ABC activiteiten die in Vathorst worden georganiseerd. Voor een kleine
bijdrage is het mogelijk voor kinderen in oktober allerlei leuke activiteiten in de wijk te volgen, bij te weinig
aanmeldingen kan dit aanbod niet doorgaan, dat zou toch zonde zijn??

Trouwe Tijgers
Trouwe Tijgers is een groepstraining voor kinderen van 4 t/m 7 jaar van gescheiden ouders. Helaas zijn er nog niet
voldoende deelnemers om te kunnen beginnen. De start wordt uitgesteld naar maandag 15 oktober. Voor
aanmelden of meer informatie kunt u bellen met Simone Untersalmberger 06-19530327

Dierenzegen op Dierendag
Met Dierendag krijgen alle grote en kleine dieren even wat meer aandacht. Een extra wortel, kluif of knuffel voor
je maatje. En als je ze nog meer in het zonnetje wilt zetten, dan kom je donderdag 4 oktober met of zonder je
huisdier naar de Dierenzegen bij de St. Josephkerk. Waarom? Omdat we blij zijn voor het gezelschap en het
plezier dat de dieren ons geven, en ook om te laten zien dat dieren een warm plekje verdienen! Iedereen is met en zonder- huisdier donderdag 4 oktober om 19.00 uur welkom bij de St. Josephkerk, waar pastor Josephine de
dieren en hun baasjes tijdens een korte samenkomst zal zegenen. En het kan zomaar zijn dat ze ook haar konijnen
meeneemt naar het kerkplein.

Samen Geloven
Als kinderen zo’n jaar of 4 zijn is het leuk om samen wat met de verhalen uit onze traditie te gaan doen. Daarom
is er in de parochie de Samen Gelovengroep voor kinderen van 4 tot 6 jaar, en hun (groot)ouders. Elke maand
komen we een uurtje bij elkaar, met een mooi werkboek met verhalen, we zingen, we bidden, en soms doen we
een spel. Spelenderwijs worden de kinderen vertrouwd gemaakt met de verhalen en gebruiken in onze kerk.
Ouders, maar wellicht ook grootouders, samen met de kinderen een uurtje bezig met het geloof. Om na de
herfstvakantie te kunnen starten, hopen we op nog een paar extra aanmeldingen. Doet u mee met uw
(klein)kind? De kosten zijn €15 voor het werkboek.
1 x per maand op zondagmorgen, van 11.00 tot 12.00 op de Sint Martinuspastorie. Voor aanmelding of meer
informatie, mail naar Samen Geloven <olva.samengeloven@gmail.com>
We hopen u te zien! Klaartje Hadida en Edith Vos

Kinderwoorddienst
Het is oktober. Niet alleen de herfst is begonnen, maar ook een speciale maand waarin we aan Maria denken. De
moeder van Jezus. Daarover gaat de kinderwoordienst in de St. Josephkerk komende zondag 7 oktober. Je bent
met je mama, papa, zusje of broer welkom om 11.00 uur bij de eucharistieviering met pastor Mauricio. De pastor
nodigt dan alle basisschoolleerlingen uit om met het kaarsje uit de kerk mee te gaan naar de kinderwoorddienst.
Kom je ook?

Help mee met Sint Maarten
Ieder jaar wordt er vanaf ICOON Vathorst en het kerkplein in Hooglanderveen een lampionoptocht gehouden met
Sint Maarten. Ook dit jaar weer, waarna een korte lampionviering volgt en daarna kunnen alle kinderen langs de
deuren! Wij zijn op zoek naar ouders die mee kunnen helpen bij de begeleiding van de lampionoptochten. Deze
starten zondag 11 november om 18.00 uur. Doe je mee? Laat het weten via lokaalteam@stjoseph-olva.nl. Je krijgt
dan alle informatie.

DOK12
Laakboulevard 412
3825 KL Amersfoort
Telefoon 033-3010077

Email
Website
Twitter

dok12@kpoa.nl
www.dok12.com
twitter.com/DOK12

Bepaal je eigen koers

