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Beste ouders/verzorgers,















Wist u dat…
 de jozefschool jarenlang naar de
Dr. L Alma schooltuinen aan de
Gustav Mahlerlaan (naast VUmc)
ging?
er altijd gelopen werd?
de nieuwe groepen 6 nu naar de nieuwe
locatie aan de Kalfjeslaan gaan?
de nieuwe locatie op het uiterste puntje van
de stadsgrens ligt
zij voortaan op de fiets gaan?
groep 6b van juf Steffie als eerste is geweest?
het fietsen (met opvallende hesjes) goed
ging?
de nieuwe locatie een leslokaal, een
kruidenhoek, een educatieve route en een
kabouterpad heeft?
in het aangrenzende gebied een kleine
boomgaard wordt aangeplant met
fruitbomen?
hier passanten in de toekomst fruit kunnen
plukken.
het eigenlijk onze achtertuin is?
natuureducatie zo blijvend vormgegeven kan
worden?

Rapport…

Onze school is altijd in
ontwikkeling. Naast aspecten
rondom het pedagogisch klimaat
staan ook de ontwikkeling op
organisatorische
(onderwijskundig gerelateerd) zaken niet stil. Zo
hebben we in het kader van omgangsstijl met de
ouders een verandering doorgevoerd in de
gesprekkencyclus en rapportcyclus. We vinden het
belangrijk om ieder jaar een startgesprek met u te
voeren zodat ook bij overgang naar de volgende
groep de doorgaande lijn goed bewaakt kan worden
en nieuwe zaken besproken kunnen worden. We
willen tevens de leerontwikkeling van uw kind nog
nieuwsbrief

17-01-2014

transparanter maken en de resultaatgegevens met u
delen. Deze ontwikkeling heeft daarom gevolgen
voor het rapport. Het bestaande rapport leent zich er
niet voor om de gewenste duidelijkheid te scheppen.
Vandaar dat er in dit proces gekozen is een ander
digitaal rapport te ontwikkelen. En dat is gelukt!
Met ingang van dit schooljaar ontvangt uw kind
twee rapporten: één in februari en één in juni.
Het is een map geworden, die 8 jaar meegaat. In
deze map zit ieder schooljaar achter een eigen
tabblad in de vorm van enkele A4tjes. Blad 1 is
genoemd: dit ben ik in groep.. en hier ziet u een
portret van uw kind van eigen hand. Op blad 2 en 3
treft u de beoordeling op de ontwikkelgebieden en
de vakken en op blad 4 en 5 ziet u de
leerontwikkeling in de vorm van een uitdraai
(grafieken) van de landelijk genormeerde Citotoetsen. In de toelichting bij het rapport staat
beschreven hoe u deze analyse kunt lezen.
Alle kinderen ontvangen deze nieuwe map, zelfs de
leerlingen van groep 8, die al 7 A5 rapportboekjes
hebben ontvangen. Het is in de map mogelijk alle
vorige rapporten er (open als A4) in te stoppen
achter het betreffende tabblad. Zo heeft uw kind alle
rapporten toch mooi en handig bij elkaar.
Niet onvermeld mag blijven dat de map prachtig is
vormgegeven. Geheel in stijl met ons schoollogo
heeft ontwerper David van der Kooij, naar de
wensen van juf Mirjam en juf Reina, doorkijkjes in
het schoolse leven getekend. Hartelijk dank
daarvoor. We zijn er trots op!
Juf Mirjam en ICT-er Rinus hebben de afgelopen
maanden hard gewerkt om de inhoud (in
samenspraak met de leerkrachten) en de systemen
goed te laten werken. Het is nu in de laatste fase
toch even nog spannend of alle gegevens op de
juiste wijze overgezet worden in het rapport en of
het uitprinten goed gaat lukken. We houden onze
‘fingers crossed’! U ziet het rapport op 13 februari
tegemoet.
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Namasté!!
Namens de Stichting “Vajra” willen we iedereen
van de St. Jozefschool heel hartelijk bedanken voor
de opbrengst van de kerstactie 2013. Het is
fantastisch!! We mochten € 1392,-- in ontvangst
nemen, wat besteed wordt aan de aanschaf van twee
elektrische schoolbussen. De kinderen die in
Kathmandu wonen worden met deze bussen
opgehaald om naar de Vajra Academy te gaan.
Dus ook namens al deze kinderen heel hartelijk
bedankt!!
Maarten Olthof (voorzitter) en Ingrid Bruinsma

Afgelopen jaren heb ik veel geleerd en met veel
plezier in alle groepen gewerkt. Ik zal de kinderen
missen! Op deze manier wil ik jullie bedanken voor
de fijne jaren! Met groet
Juf Brecht
Dank je wel Brecht…
U leest het: onze Brecht maakt de stap richting
leidinggevende functie. Wat een mooie
ontwikkeling in haar professionele carrière. Wij
wensen haar succes toe en veel plezier. Natuurlijk
bedankt voor je inzet en prettige samenwerking.
Hoe de uren van juf Brecht anders ingezet gaan
worden wordt, in tijden van bezuinigingen, een
weloverwogen keus. Wij houden u op de hoogte.
Week na de vakantie…
Ieder week na de vakantie heeft u als ouder de
gelegenheid uw kind tot in het lokaal te brengen en
weer even ‘face to face’ contact met de leerkracht
van uw kind te hebben. Heeft u van de gelegenheid
gebruik gemaakt? Na de voorjaarsvakantie is dit
moment er weer. Noteer het in uw agenda!
Regenbeleid…

Nieuwe wet Jeugdzorg…
Graag vragen wij nogmaals uw aandacht
voor een komende verandering in de wet
betreffende de zorgverzekering en GGZ
jeugdzaken. Hieronder de oproep: Steun
de petitie jeugdggz.
‘De strijd om de jeugd-GGZ in de
zorgverzekering te houden is nog niet
verloren. De kansen zijn klein maar de
Eerste Kamer staat wel open voor de forse kritiek.
Voordat de Eerste kamer eind januari of begin
februari stemt, willen we nog alles op alles zetten
om duidelijk te maken hoe groot het verzet is en hoe
slecht deze wet zal zijn voor kinderen met
psychische problematiek en hun ouders.
Door bezorgde ouders en burgers is deze animatie
gemaakt om hier aandacht voor te vragen:
http://www.youtube.com/watch?v=alW2K4aiMbU
Menno Oosterhoff
Berichtje van juf Brecht…
Beste ouders en kinderen van de St.
Jozefschool, ik ga de St. Jozefschool
verlaten, omdat ik een nieuwe baan
heb. Ik ga op de Mirakel BSO
vestiging Bovenkerkerweg werken
als Assistent Leidinggevende. Voor
mij een nieuwe uitdaging, waarin ik
mij verder kan gaan ontwikkelen.
Donderdag 30 januari zal mijn laatste werkdag zijn.
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We hebben deze week wat
‘minder’ weer gehad. Minder
zon en droge dagen en meer
regen, motregen en druilerigheid.
Graag vermelden wij nog ons
regenbeleid. Onze kinderen
spelen ook bij regen gewoon
buiten in de pauze. Enkele
kinderen worden kletsnat, omdat zij geen goede
regenjassen aanhebben. Wilt u er a.u.b. voor zorgen
dat de jassen waterdicht zijn? Het is mogelijk de jas
in een HG middel (bij de drogist te koop) te wassen
om dit voor elkaar te krijgen. Een echte over
(regen)jas is natuurlijk ook een goed idee. En wat
denkt u van een zuidwester? Graag uw aandacht
hiervoor.
Schoenwinkel…

In de kleuterhal is de
themahoek ‘schoenwinkel’
ingericht. Hier kunnen de
kleuters naar hartenlust
schoenen uitkiezen, schoenen
passen, klanten helpen,
schoenen kopen en schoenen betalen. Dit alles
natuurlijk in het kader van taalonderwijs. Samen
winkeltje spelen bevordert de mondelinge
taalvaardigheid enorm. Welke woorden, zinnen en
termen komen zoals aan de orde? Kan ik u van
dienst zijn? Ik wil een paar schoenen. Wat voor
schoenen zoekt u? Slippers, laarzen, klompen,
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pumps, nette schoenen, sportschoenen? Wilt u deze
schoenen passen? Alstublieft. Dank u wel. Ik kan
een paar bij bestellen. We hebben een aanbieding.
Ze zijn erg goedkoop. Dit paar is niet duur. Vindt u
ze mooi? Die schoenen staan je goed. De schoenen
zijn te klein/ te groot. Heeft u een andere maat.
Welke schoenmaat heeft u? Komt u maar bij de
kassa. Het is 3 euro. Wilt u pinnen? Zitten ze
lekker? Loopt u maar even rond. Kijkt u maar in de
spiegel. Ik sluit mijn winkel. De winkel is gesloten.
Mondelinge taalvaardigheid, fantasiespel en LOB
(loopbaanoriëntatie haha) in één!
Aanvulling broeken voor ongelukjes…
De kleuterleerkrachten zijn op zoek naar
jongensbroeken en jongensondergoed.
Dit om bij ongelukjes als vervangende
kleding te dienen. Wie heeft kleding over
in de kleutermaten?? U kunt het aan een
kleuterleerkracht afgeven of aan
conciërge Willem. Hartelijk dank!
Oproep…

Conciërge Willem kan de hulp
gebruiken van 4 sterke vaders
om van de Baljuwenlaan naar
school (400 m) een piano te
vervoeren (op een kar
natuurlijk!) Welke vader heeft maandag of
dinsdagochtend om 8.30u even tijd en…. is heel
sterk? Hartelijk dank.
Verlofaanvraag en leerplichtwet…
Graag brengen we een regeling
rondom verlofaanvraag en
leerplichtwet onder uw aandacht.
U kunt het geheel overigens
vinden op de website van de
gemeente Amsterdam. De
Jozefschool hanteert de
regelgeving strak. Wist u bijvoorbeeld dat u in de
wet staat dat: wanneer een gezin in één jaar
(aantoonbaar met bewijs) niet in de gelegenheid is
geweest om twee aaneengesloten weken op vakantie
te gaan vanwege werkomstandigheden van een van
de ouders er pas extra verlof gegeven mag worden?
Een jaar is inclusief zomervakantie. Tja strenge
wetgeving hè?!
Broertjes en zusjes…
Graag de geboorte van nieuwe
kindjes (broertjes en zusjes van
kinderen van school)
doorgeven aan de administratie
in verband met de
aanmeldingen. Hartelijk dank!
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Op tijd komen…

Zoals u weet, gaat de eerste bel
om 8.20u. De deuren gaan open
en de kinderen kunnen naar
binnen. Zij hebben dan 10
minuten om zich gereed te
maken voor de les. Bij de tweede bel om 8.30 start
de leerkracht met de les. Het is handig om bij het
ochtendritueel als richtlijn de eerste bel te benutten,
dan is er voor de kinderen tijd genoeg om echt om
8.30 klaar te zitten. P.S. Wij hebben overigens
gemerkt dat de kerkklok iets te laat staat, dus die
klok is geen goede richting gever.
Rommelmarkt bij de buren…
Woon Zorg Centrum Buitenveldert
houdt rommelmarkt op zaterdag 18
januari van 11.00 tot 14.30 uur. Er
zijn dan leuke spullen te koop!
Misschien is er iets van uw gading
bij? U kunt ook nog spullen afleveren bij de
receptie als u thuis nog iets heeft wat weg mag.
Adres: Doornburg 2 Amsterdam
Berichtje vanuit de Augustinuskerk…
Zondag 2 februari a.s. om 10.30 uur
is er in de Augustinuskerk aan de
Kalfjeslaan weer een gezinsviering
met medewerking van het kinderkoor “Prima Voce”
onder leiding van Magda Lesiak. Wij vieren deze
zondag “Feest van Licht”. Het zinnetje “… en toen
was er licht”, kennen we van het scheppingsverhaal,
maar dat het woord “Licht” ook een diepere
betekenis heeft horen we zondag 2 februari. Van
harte hopen wij dat veel kinderen met hun ouders
zondag in de viering om half elf aanwezig willen
zijn. Voor de allerkleinsten is er een gezellig
samenzijn in de parochiezaal.
Werkgroep gezinsvieringen Augustinusparochie
Belangrijke data…











di 11 feb Cito gr 8
woe 12 feb Cito gr 8
do 13 feb Cito gr 8
do 13 feb 1e rapport mee
ma 17 feb rapportgesprekken
di 18 feb rapportgesprekken
woe 19 feb Carnaval
vr 21 feb studiedag; alle kinderen vrij
ma 24 t/m vrij 28 feb voorjaarsvakantie

Met vriendelijke groet,
Eva Kock, Françoise Blaauw, Ivica Grobben
(bouwcoördinatoren)
en Reina Atteveld (directeur)
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