Data om te onthouden:
Maandag 19 maart: St. Josephdag
Woensdag 28 maart: Grote rekendag
Donderdag 29 maart: paasbrunch: Continurooster: de kinderen blijven over en gaan om
14.00 uur naar huis.
Maandag 9 april: hoofdluiscontrole (geen ingevlochten haar a.u.b.)
Alvast voor uw agenda: Vrijdag 15 juni: Schoolfotograaf
Informatie van de directeur Jannie Baron:
Afscheid Krista van der Zee
Met ingang van 1 april gaat juf Krista van der Zee onze school
verlaten. Ze heeft een hele mooie baan aangeboden gekregen in
haar eigen woonplaats en dat ze die kans grijpt, dat respecteren we
natuurlijk. Alhoewel we het allemaal heel jammer vinden dat Krista
vertrekt.
De vertrekdatum is in goed overleg met de nieuwe school van
Krista genomen, zodat wij gelegenheid hadden om een goede
oplossing te vinden. En die hebben we gevonden, want Mariska is bereid tot de
zomervakantie 5 dagen te werken en daar zijn we haar heel dankbaar voor.
Woensdag staat Wendy Waasdorp (bekend) voor groep 8, want dan heeft Mariska haar
ICT-dag. Voor de kinderen van groep 8 twee bekende gezichten, weinig onrust, zodat er
optimaal onderwijs gegeven kan worden.
Studiedagen op Texel
Tijdens onze studiedagen op Texel hebben we gesproken over hoe we de koers van de
school, eigenaarschap, talentonderwijs, samen, ondernemen, autonomie en zelfsturing meer
zichtbaar kunnen maken. Want het blijkt, dat als kinderen zelf keuzes maken, zij zich meer
verantwoordelijk voelen voor hun werk.
Op dit moment worden er in de klassen kleine stappen gemaakt om
de zelfsturing van kinderen te vergroten.
Van uit handen nemen, naar in handen geven, dat is nog niet zo
makkelijk en dat weet u als ouders het beste.
Een mooi lied dat goed bij de school past:
“Leef je eigen talent, want iedereen is mooi als je bent wie je bent”.
Het klinkt nu vaak door de school, u heeft uw kind het thuis vast ook al horen zingen.

Staken
U heeft al een brief gekregen, dat wij aanstaande woensdag weer gaan staken. We snappen
ook dat het voor u lastig kan zijn en hebben daar begrip voor. Er is uitgebreid over gesproken
en toch vinden wij dat we solidair moeten zijn met de oproep.
Pasen
In de week voor Pasen bezoeken alle groepen de kerk, waar Marga van Langen het verhaal
van de kruistocht vertelt.
Voor de paasbrunch op donderdag 29 maart hebben de kinderen van groep 4 tot en met 8
een bord, bestek en een beker nodig. Fijn als het op tijd op school is.
Voor groep 1 tot en met 3 wordt dit op school geregeld.
Kunstweek St Josephschool
De kunstweek zit er weer op en misschien heeft u de
poster al wel zien hangen aan het raam van groep
6/7.....?
Alle kunstwerken van de kinderen staan er op! Het is
een prachtige verzameling van kunstwerken
geworden.
Ondertussen heeft u een brief mee gekregen
waarop een code staat. Met deze code kunt u het
kunstwerk van uw kind 'activeren', zodat het in de
schoolgalerie terecht komt.
U kunt vervolgens allemaal mensen uitnodigen om de galerie (digitaal) te bekijken. Leuk voor
oma's, opa's, tantes enzovoort!
De kinderen hebben genoten van de kunstweek en ook u was in grote getale op school om
de galerie te bewonderen. Ontzettend bedankt daarvoor!
Volgend jaar gaan we weer een week organiseren waarin de talenten van de kinderen tot
uiting kunnen komen. We kunnen niet wachten!
Actie statiegeldflessen
Denkt u nog aan de actie van de leerlingenraad voor het inleveren van de statiegeldflessen?
De opbrengst helpt om de inrichting van het schoolplein te bekostigen. U kunt de flessen
inleveren in de speelzaal.
Nieuws uit groep 8:
Woensdag 7 maart was een bijzondere dag voor 3 leerlingen uit groep 8. Chiem, Sjeel en
Femke hadden eind vorig jaar de tekenwedstrijd; ‘een gezonde woning’ gewonnen.
Ze werden woensdag op school opgehaald door Willem Koppen, directeur van Bouwexperts,
in zijn Tesla.

Zij mochten als eerste gasten een kijkje nemen in de duurzame NeroZero woning in
Heerhugowaard. Hun tekeningen hebben daar een mooi plekje aan de wand gekregen en
blijven daar de komende 10 jaar hangen.

Daarnaast mochten de kinderen zelf
pannenkoeken bakken. Er was een fotograaf
aanwezig die alles super mooi vastgelegd heeft.
Het leken wel fotomodellen.
Na een rondje door het huis, met een
warmtepomp, een waterput en
ventilatiesystemen, werden ze weer naar school
gebracht.

Donderdag 8 maart mochten dezelfde prijswinnaars hun tekeningen laten zien op een
symposium in Jules. Ze waren de verrassingsact in het programma. En wat deden ze het
goed! Ze moesten op het podium, voor professionals en geïnteresseerden uit het hele land,
vertellen wat ze getekend hadden en waarom.
Ze kregen als afsluiting nog een
cadeautje.
Wat begon met een mooie tekening op
papier, werd uiteindelijk een bijzondere
ervaring die ze waarschijnlijk niet nog
een keer zullen meemaken.
Bedankt, gemeente Heerhugowaard
(NME) en Willem Koppen van
Bouwexperts voor het mede mogelijk
maken van deze ervaring.

Hoofdluis
Bij de hoofdluiscontrole afgelopen maandag is er wederom geen hoofdluis geconstateerd.
De eerstvolgende controle van de gehele school is op maandag 9 april.
Graag geen ingevlochten haren deze ochtend, wij halen staarten en vlechten los tijdens de
controle.

Wanneer u in de tussentijd neten/luizen constateert bij uw kind(eren), verzoeken wij u dit
door te geven aan de contactpersoon van de werkgroep hoofdluis Karin Zuurbier (telnr.
06-54977507).
Vriendelijke groet,
de Werkgroep hoofdluis

Uitnodiging Palmpasenviering zondag 25 maart
Hierbij willen we alle kinderen, groot en klein, uitnodigen om te komen naar de viering van
Palmpasen, op zondag 25 maart om 10 uur.
En wij hopen dat jullie allemaal komen, want hoe meer kinderen hoe leuker het is.
Voor deze viering kunnen Palmpasenstokken gemaakt worden.
We gaan met de kinderen van de 1e Communie Palmpasenstokken maken op school.
De andere kinderen kunnen ze thuis gaan maken.
Het broodhaantje krijgen alle kinderen van de kerk.
Je mag de Palmpasenstok zaterdag naar de kerk brengen. Op
zaterdag tussen 13.00 uur en 14.00 uur zit ik daar voor het
broodhaantje en een naam naar wie de stok gebracht kan
worden. Als je je stok op een ander tijdstip brengt, hang dan je
naam er even aan, dan kan ik het verder regelen met
broodhaantje en evt. adres.
Het is namelijk de bedoeling dat de palmpasenstok, zondag na de
viering, gebracht wordt naar iemand in de parochie die een
steuntje in de rug kan gebruiken.
Wat nodig is voor de Palmpasenstok:
-

Een houten kruis van 60 bij 90cm.
Gekleurd papier om te versieren
Dertig aan een draad geregen rozijntjes. (staat symbool voor de 30 zilverlingen, waar
Judas Jezus voor verraden heeft).
Twaalf doppinda’s geregen aan een draadje. (staat symbool voor de 12 apostelen.
Fruit, buxustakjes of kronkelwilgtakjes, (papieren) bloemen, paaseitjes in een zakje.
(fruit in een zakje met een touwtje gebonden aan de palmpasenstok blijft het beste
zitten).

Je kunt je opgeven per mail: margavanlangen@outlook.com
Voor vragen kun je bellen of mailen naar
Marga van Langen tel. 5742241

email: margavanlangen@outlook.com

