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Centrale Eindtoets Cito 

De uitslag van de Centrale Eindtoets is binnen. Wij kunnen opnieuw trots zijn op 
onze leerlingen. Ons schoolgemiddelde is dit jaar 540.2 (landelijk gemiddelde 535.7). 

Zeilkamp 

Maandag 20 mei t/m woensdag 23 mei gaan de leerlingen van groep 8 op zeilkamp. 
We wensen de leerlingen en begeleiders veel plezier. 
 

Schoolvoetbal   

In april is door een aantal teams van onze school deelgenomen aan het 
schoolvoetbaltoernooi. Het waren vaak spannende wedstrijden waar een mooie 
sportieve prestatie is neergezet. 
Het  team van de groepen 7 en 8 mag deelnemen aan de finale van de provincie ZW 
op woensdag 23 mei in Leiden. We wensen hen veel succes! 
 

BSO 

De kinderen van BSO de Joseph hebben een spetterende meivakantie achter de rug 
met activiteiten als judo bij sportschool Aarts, Glow in the dark run festival, spellen 
rondom thema ‘Ik hou van Holland’, mudraces, hip hop clinic, een bezoek aan 
speeltuin DVV, waterpret bij zwembad de Waterkanten, kleding pimpen en 
bosspellen. Voor ieder wat wils! Binnenkort starten er weer nieuwe workshops bij de 
BSO, namelijk koken op maandag. Dinsdag gaan we allemaal mooie dingen maken 
met stenen, ook gaan we zelf stenen maken en mozaïeken. Ook kunnen de durfals 
van 7 jaar of ouder met eigen fiets en helm mee doen met de workshop ATB. 
Woensdag trekken we onze trukendoos open en gaan we goochelen. Donderdag 
duiken we de natuur in en ontdekken we daar allerlei leuks. Ook gaan we sportief 
aan de slag met de workshop kick en fun in de grote gymzaal. We sluiten de week af 
met diverse balsporten. Naast alle workshops is er volop de ruimte om lekker zelf te 
spelen met vriendjes. Duik de aula in met een Donald Duckje, bouw gave kastelen 
met lego en hoge torens van Kapla. Knutsel wat moois of verkleed je in de huishoek. 
Wil je meer informatie over opvang bij de BSO, in schoolweken en in vakanties? Kijk 
dan op www.kindercampusjoseph.nl of bel naar 0252 41 82 77. 
 

KDV en Speelschool 

Bij de babygroep Blauw, verticale groep Paars en Speelschool Joseph is het nieuwe 
thema ‘Hoera, een baby’ van start gegaan. De kinderen ontdekken met elkaar allerlei 
leuks. Samen met de groepsleiding wassen zij poppen in een badje, leren zij 
handpop Puk verschonen, maken zij flesjes en vertroetelen zij de poppen en Puk. 
Daarnaast kregen we visite van onze collega Krista, zij is net bevallen van een stoere 
zoon en kwam met baby Stef langs. Samen met Krista mochten de kinderen Stef’s 
flesje maken, helpen bij het verschonen en met hem knuffelen.  

 
Het team van Kindercampus Joseph wenst u een heel fijn weekend. 
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