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Schooljaar 2019-2020, nr. 3 
   

Datum  Opmerking / thema  
 

18 t/m 22 november Kind-oudergesprekken 
20 november Wervingsles fanfare (groep 3 t/m 8) 
28 november Studiemiddag. Leerlingen VRIJ vanaf 12.00 uur 

MR vergadering 19.00 uur 
29 november 11.30 uur: Info over Kinjer OLS voor groep 5 t/m 8 
5 december Sinterklaas op school (ochtend) 

(‘s middags hebben de groepen 3 t/m 8 gymles) 
6 december groep 3/4 VRIJ 
16 december groep 1/2 VRIJ 
18 december GIPS-Project groep 7/8 
20 december Kerstviering groep 1 t/m 8. 

Schooltijden 8.30-14.00 uur 
 

 
SINTERKLAAS 

 
 
Sinterklaas is weer in Nederland. We hopen natuurlijk dat hij ook dit jaar een bezoek brengt 
aan onze school. We hebben met hem afgesproken dat hij op donderdagmorgen 5 december 
naar onze school zal komen. Maar zoals elk jaar kan de reis van Spanje naar Nederland 
nooit vlekkeloos verlopen. Dus of hij de weg weet te vinden naar St. Joost?? 
 
Wij zijn er in ieder geval klaar voor: de school is mooi versierd in Sinterklaas-sfeer (Bedankt 
hulpouders! ); in de klaslokalen zien we de werkstukken en tekeningen rondom het 
Sinterklaasfeest. Dus laat de Sint met zijn Pieten maar komen! 

 



 

  

 
 

BIEB OP SCHOOL 
 

 
We hebben een nieuw uitleensysteem van de Bieb op School. Het zou fijn zijn wanneer 
enkele ouders/opa’s/oma’s zouden willen helpen bij de uitleen van de biebboeken. Geef aan 
Juf Loes van groep 5/6 door als je hulp(groot)ouder wilt zijn. Zij regelt de zaken van de bieb, 
en dan kan samen afgestemd worden op welke momenten de uitleen zal zijn.De kinderen 
mogen in groep 3 t/m 8 de boeken voor 3 weken lenen en in groep 1/2 voor 1 week.  
Misschien zijn er al langer boeken thuis die nog niet ingeleverd zijn; neem deze dan mee 
naar school. 
En dan geldt natuurlijk ook bij de bieb op school: wanneer een boek kwijt raakt of kapot is, 
dan worden de kosten in rekening gebracht. 

 

 



 

 

LIMBURGS MUSEUM 
 

 
Met de hele school naar het museum! Dat deden we op dinsdagmorgen 5 november. Het 
was een zeer geslaagde leuke morgen, de kinderen hebben genoten.  
Voor de leerlingen van groep 1/2 was het meegaan met de bus al een heel avontuur. Voor 
veel kinderen was het de eerste kennismaking met een museum. 
In de bus was het al heel gezellig: kinderen vertelden en er werden liedjes gezongen. 
In het museum gingen de leerlingen onder begeleiding van de ouders op pad. Het was een 
feest, sommige kleuters gingen gelijk naar de info die ze konden krijgen via knopjes. 
weer anderen ontdekten geheime gangen, door schilderijen te verschuiven of door een deur 
te verschuiven van een kast, geraamtes, de kooi van vogel Pieke. 
Ook het kijken in de grote koelkasten, waarin gedroogd fruit en inmaakpotten stonden en het 
zelf eten klaarmaken op het mega grote fornuis vonden ze geweldig. 
Zo waren er ook mega grote vlaaien, verlichtte gerechten, gevilde konijnen,  etc. Ze vielen 
van de ene verbazing in de andere. Ze reisden door het ijzeren tijdperk en de Romeinse tijd. 
De verschillen met nu waren enorm. 
Kortom die twee uren waren veel te kort. Het had ook een hele dag mogen zijn. Het was heel 
boeiend en leerzaam. 

 

 

 



 

 
 

BEZOEK THOMASHUIS GROEP 1/2 
 

 
Onder begeleiding van ouders zijn we woensdag 13 november wandelend naar het 
Thomashuis gegaan. De bewoners stonden al enthousiast wachtend achter de ramen. Het 
was een warme ontvangst. Samen met de bewoners hebben we een Sinterklaas-mijter 
geknutseld. Hierbij werden we geholpen door de medewerkers van het Thomashuis en door 
hulpouders. Toen de mijters af waren, werden ze vol trots op het hoofd gezet en zijn we, 
nadat we lekkere koekjes en ranja kregen, samen naar de school teruggegaan. 
Het was heerlijk om te zien en om mee te maken hoe gezellig en warm de kinderen en de 
bewoners met elkaar omgingen. Beiden genoten enorm. 
De hulpouders willen we hartelijk bedanken voor hun ondersteuning deze morgen. 
 

MUZIEK-NIEUWS 
 

 

 

Wil jij muziek leren maken? 

Betreft:blokfluitlessen /muzieklessen Fanfare St. Judocus 

 

Beste kinderen, beste ouders / verzorgers, 

De fanfare van St. Joost begint in Januari 2020 aan een nieuw cursusjaar. Dat betekent dat 
ook nieuwe leerlingen zich weer kunnen aanmelden. Wil jij graag muziek leren maken? Lees 
dan snel verder! 

Blokfluitlessen 

Als je graag een muziekinstrument wilt leren spelen bij de fanfare, dan krijg je eerst 1 of 1,5 
jaar de Myouthic Base cursus of te wel blokfluitlessen. Deze lessen worden verzorgd door 
Myouthic, een centrum voor kunst en cultuur. De blokfluitlessen worden aangeboden aan 
kinderen van 7 jaar en ouder of vanaf groep 4 van de basisschool. Eén keer in de week 
(behalve in de vakanties) krijg je les van een juffrouw of meester die hiervoor een opleiding 
heeft gevolgd. Je leert hier noten lezen en schrijven, verschillende ritmes onderscheiden, 
blokfluit spelen en zingen. Na de blokfluitlessen, mag je een instrument kiezen. De 

 



 

blokfluitlessen zullen in 2020 gegeven worden op de donderdagmiddag om plusminus 15.15 
uur of 15.30 uur. 

Instrument 

Als je al wat ouder bent, vanaf 9 jaar, kun je ook gelijk voor een instrument kiezen.Bij de 
fanfare kun je kiezen uit veel verschillende instrumenten:bugel, trompet, hoorn, tuba, 
trombone, saxofoon-sopraan, saxofoon-alt of slagwerk. 

Samen met de leraar van Myouthic en de contactpersoon van de fanfare kijken we welk 
instrument jij graag wilt spelen, of dit geschikt voor jou is en of de fanfare dit instrument nog 
op voorraad heeft of kan aanschaffen. 

Jeugdfanfare 

Ook de lessen op je instrument worden in St. Joost verzorgd door een docent van Myouthic. 
Als je 1 Jaar les hebt gehad mag je al meespelen bij de jeugdfanfare, hierbij maak je muziek 
samen met andere kinderen. Iedere vrijdagavond van 18.30 tot 19.30 uur wordt er 
gerepeteerd onder leiding van onze enthousiaste dirigente.Zij leert alle kinderen hoe je mooi 
samen muziek kunt maken. Soms geeft de jeugdfanfare ook concerten. Dat is ongeveer vijf 
keer per jaar. De jeugdfanfare speelt populaire muziek, die de kinderen ook zelf mee mogen 
uitzoeken. Kom gerust een keertje luisteren als je nieuwsgierig bent! 

Kosten 

Wil je nu beginnen met muziek maken? Dan betaal je alleen de contributie van de fanfare, dit 
is €50,00 per jaar voor een jeugdlid. Het cursusgeld van Myouthic inclusief blokfluit, 
leerboekje en tafelstandaard betaalt de fanfare voor jou zolang je blokfluit speelt. Bij een 
instrument betaal je 60% van de cursus en de fanfare betaalt 40%. Je kunt je aanmelden via 
bijgevoegd formulier. 

Vragen? 

Heb je nog vragen over de blokfluitlessen, de instrumenten of de (jeugd) fanfare? Dan kun je 
bellen of mailen met:Lucy Salden contactpersoon jeugd Fanfare St.Judocus en opleiding 
Myouthic.Tel.: 0475-485714 / 06-18672518 Email: peter_lucy.salden@planet.nl 

Een kijkje nemen? 

Op zondag 15 december 2019 is de Myouthic speeldag in het Patronaat in St.Joost.Deze 
middag begint om 13.00 uur en duurt uiterlijk tot 16.00 uur.Hier laten de leerlingen horen wat 
ze afgelopen jaar geleerd hebben.Iedereen is van harte welkom om naar deze speeldag toe 
te komen.De kinderen en andere geïnteresseerden mogen na afloop alle instrumenten, 
onder begeleiding, zelf bekijken en uitproberen.Tijdens deze middag kun je je ook opgeven 
of je formulier inleveren als je je wilt aanmelden voor de blokfluitles of een ander instrument. 

 

 


