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Kamp groep 7/8 
Aankomende week is het zover! Maandag, dinsdag en woensdag zijn de leerlingen van 
groep 7/8, juf Helmie en juf Stefanie op kamp. Dit betekent dat juf Daniëlle op  
maandag en dinsdag groep 4/5 zal draaien. Op woensdag staat juf Marieke voor groep 
4/5. 
De kamplocatie en het programma blijven nog even geheim. De leerlingen van groep 
7/8 worden maandag tussen 09.45 uur en 10.00 uur op school verwacht met al hun  
kampspullen. We verwachten woensdag tussen 13.45 en 14.00 weer op school aan te 
komen. We hebben er zin in!!!!! 

 

Controledictee groep 4/5   
Vrijdag 3 juni hebben de leerlingen van groep 4 en 5 een controledictee. De leerlingen 
hebben hiervoor een blad mee naar huis gekregen met de categorieën en voorbeeld 
woorden erop om thuis te kunnen oefenen. Bij de toets komen de volgende categorieën 
aan bod:   
Groep 4   
- Woorden die eindigen op een d (baard, goedkoop, potlood)  
- Woorden met gesloten lettergrepen (bliksem, maandag, lichten)   
- Jager-woorden, woorden met een open lettergreep met een lange klank (beker, water, 
zomer)   
Groep 5   
- Bakker woorden, woorden met een open lettergreep met een korte klank (allebei,  
rommeltje, vriendinnen)   
- Woorden met een tweetekenklank (papieren, keukendeur, duidelijk)   
Woorden die veranderen van een f naar een v en een s naar een z (meervoud) (boeven, 
neven, grenzen, sluizen)  

 

Volgende week geen Wijzertje 
In verband met het kamp van groep 7/8, Hemelvaartsdag en aansluitend de studiedag 
op vrijdag 27 mei, wordt er volgende week geen Wijzertje gemaakt. Belangrijke  
informatie voor de komende twee weken treft u aan in dit Wijzertje. Op vrijdag 3 juni 
ontvangt u het volgende Wijzertje.  
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Belangrijke data  

Ma. 23/05 Kamp groep 7/8 

Di. 24/05 Kamp groep 7/8 

Wo. 25/05 Kamp groep 7/8 

Do. 26/05 Hemelvaart, groep 1 t/m 8 vrij 

Vr. 27/05 Fie (groep 7) jarig 

 

 

 

Vr. 27/05 Studiedag team, groep 1 t/m 8 
 vrij 

Ma. 30/05 Engelse muziekles meester 
 Hans, groep 7/8 

Vr. 03/06 13.30 uur Talentenshow 

 
 

 

Talentenshow vrijdag 3 juni 
Vrijdag 3 juni staat de  
talentenshow weer op het  
programma. Vanaf 13.30 uur is 
iedereen welkom om de  
talentenshow bij te wonen. 

IEP Eindtoets 
De leerlingen van groep 8 hebben afgelopen dinsdag de uitslag van de IEP Eindtoets 
mee naar huis gekregen. Zowel op individueel als op groepsniveau zijn we apetrots op 
het stel!  
Nu is het tijd om ons te richten op de afscheidsmusical. De kinderen mochten zelf  
bepalen wat ze als afscheid willen doen: een eigen geschreven musical of een  
bestaande musical opvoeren. Ze hebben gekozen voor de laatste optie. De rollen zijn 
inmiddels verdeeld en er is genoeg werk aan de winkel!!!  

Nog steeds gezocht 
Wie komt vanaf oktober/november onze medezeggenschapsraad versterken? We zoeken 
nog steeds een ouder die de plek van René Wijtmans wil overnemen. De  
medezeggenschapsraad houdt zich, met een afvaardiging van het team, bezig met het 
onderwijs op onze mooie kleine school!!! Voor meer informatie kunt u terecht bij juf 
Marieke, juf Daniëlle, Ewald van Petersen en René Wijtmans. 



 

 

 

 

 

 

 

Heeft u leuke tips of ideeën voor ‘t Wijzertje, mail dit dan naar danielle.verhoeven@kansenkleur.nl 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bezoek aan restaurant-hotel Hoogeerd 
Groep 1/2/3 is bezig met het thema ‘eten en drinken’ en heeft in de klas een restaurant ingericht. Hoe 
leuk is het dan om eens een kijkje te nemen achter de schermen in een echt restaurant. Er zijn  
bestellingen opgenomen, er is achter de bar gewerkt en met dienbladen met drinken gelopen. Kinderen 
hebben in de keuken een klein gerecht gemaakt en deze uitgeserveerd. Er is geoefend om met meerdere 
borden te lopen. We hebben ook een hotelkamer met balkon van binnen mogen bekijken en gezien waar 
de drankjes gekoeld staan. Tot slot hebben we ook zelf nog een softijsje mogen maken.  
We willen de rij-ouders nogmaals heel erg bedanken. 
De komende weken gaan we nog verder in op de ervaringen die de kinderen tijdens dit uitje hebben  
opgedaan. Op de volgende bladzijde treft u foto’s van dit uitje aan. 

 
 

 

 

Beloning leesmeter groep 7/8 
Als beloning voor het behalen van de leesmeter zijn de leerlingen van groep 7/8 afgelopen dinsdag gaan lunchen en spelen 
op het pleintje. We hadden heerlijk weer en het was een leuke en sportieve beloning voor de leesmeter! Op naar de volgende 
(beloning van) de leesmeter!!! 

 

 

 

Controledictee 31 mei groep 7 en 8 (let op!! Week na kamp) 
De leerlingen hebben een controledictee op dinsdag 31 mei. Hierbij komen de volgende categorieën aan bod. 
Groep 7: 

Woorden met meervoud op ’s en bezittelijk ‘s (accu’s, Andrea’s) 
Woorden met een trema (bacteriën, sleeën)  
Stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden (betonnen, strooien) 

Groep 8 
Woorden met i die klinkt als ie (Amerikaan, olifanten) 
Woorden met ig en lijk (aandachtig, afschuwelijk) 
Woorden met heid of teit (bezigheid, universiteit)  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Heeft u leuke tips of ideeën voor ‘t Wijzertje, mail dit dan naar danielle.verhoeven@kansenkleur.nl 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Heeft u leuke tips of ideeën voor ‘t Wijzertje, mail dit dan naar danielle.verhoeven@kansenkleur.nl 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Formatie schooljaar 2022-2023 
Er is inmiddels meer duidelijkheid over de personele bezetting komend schooljaar. Juf Stefanie had afgelopen jaar een jaar-
contract bij de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur. Dit contract is omgezet naar een vast dienstverband. Hartelijk  
gefeliciteerd, Stefanie!  

Juf Stefanie heeft gesolliciteerd op een deel van de vacatureruimte die ontstaan is door het vertrek van juf Helmie. We zijn 
erg verheugd u te mogen mededelen dat juf Stefanie fulltime aan Sint Jozef blijft verbonden!  

Naast de dagen die Stefanie gaat werken, hadden we, mede dankzij de NPO-gelden, een vacatureruimte van 0,4 (2 dagen). 
Voor anderhalve dag per week hebben we een zeer geschikte collega gevonden. Sophia van Uden zal komend schooljaar één 
dag voor de groep staan en één ochtend per week ondersteuning bieden aan individuele en kleine groepjes leerlingen. Juf 
Sophia heeft veel ervaring opgedaan als bovenbouwleerkracht en NPO-ondersteuner op Sint Jan Baptist in Batenburg. We 
zien in haar een waardevolle aanvulling op ons team. 

We zijn heel blij met ons “nieuw samengestelde” team!  

Onze meerscholendirecteur Thea Alkemade gaat zich komend schooljaar richten op werkzaamheden vanuit het  
bestuurskantoor van Kans & Kleur: opleiden en coachen, de projectgroep NPO, de vervangerspool en het geven van  
onderwijskundig advies aan bestuur en directies. Dit betekent concreet dat Thea geen directeur meer zal zijn van de kleine 
scholen. Voor ons is dit een gemis, maar voor u als ouders verandert er weinig. Juf Daniëlle blijft werkzaam als locatieleider 
op Sint Jozef en het voortbestaan van de kleine scholen komt zeker niet in gevaar. De komende periode wordt per kleine 
school bekeken hoe de aansturing vormgegeven gaat worden vanaf komend schooljaar. Zodra er meer nieuws is, wordt u op 
de hoogte gesteld. 

 

Inschrijfformulier kindervakantieweek 
Afgelopen week hebben de oudste kinderen van het gezin een inschrijfformulier voor de kindervakantieweek Batenburg & 
Niftrik mee naar huis gekregen.  

 

 

 

 

 

Schooljaarvergadering 14 juni 
Op dinsdagavond 14 juni om 19.00 uur vindt de schooljaarvergadering weer gewoon op school plaats. Op deze jaarlijkse  
terugkerende avond zullen de medezeggenschapsraad, de ouderraad en de directie aan het woord komen. Uiteraard is er ook 
ruimte voor inbreng vanuit de ouders. Noteert u deze datum en tijd vast in uw agenda? 

Kletstheater Tom 
Afgelopen week heeft Tom 
zijn kletstheater over de  
vakantie naar Duitsland  
gedaan. Hij wist er veel over 
te vertellen en had mooie 
foto’s.  


