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Beste ouders/verzorgers,
Uitnodiging Onderwijsgesprek…
Beste ouder,

Wist u dat…
er weer een BHV herhalingscursus
is gegeven aan de BHV-ers?
BHV voor bedrijfshulpverlening
staat?
er voldoende BHV-ers op school aanwezig
zijn?
zij allemaal bevoegd zijn?
zij weer geleerd hebben afdekverbandjes en
pleisters te plakken?
zij ook weer geoefend hebben met stabiele
zijligging en reanimeren?
dat bij de ingang van het ASKO
bestuurskantoor een AED apparaat hangt?
Nationale Voorleesdagen!...

Bij deze nodigen we u uit voor het Amsterdamse
Onderwijsgesprek op 29 januari aanstaande.
De bijzondere avond begint om 20.00 uur op het
Hyperion Lyceum in Amsterdam-Noord.
Wethouder Onderwijs Pieter Hilhorst gaat met
ouders in gesprek over het Amsterdamse onderwijs.
Praat mee over de samenwerking tussen school en
ouders en laat u inspireren door ervaringen van
andere ouders.
Wees welkom en nodig vooral andere ouders in uw
omgeving uit! Vergeet u niet van te voren aan te
melden via www.actieveouders.nl
Locatie: Hyperion Lyceum, Tolhuisweg 6,
Amsterdam Noord (bij het pontje over het IJ)
Inloop: 19.30 uur
Programma: 20.00 tot 22.00 uur
Borrel: 22.00 uur
Zie bijlage voor meer informatie.
Met vriendelijke groet,
Lidewij Koren, OCO
Onderwijs Consumenten Organisatie
Www.onderwijsconsument.nl
020-3306320

De Nationale Voorleesdagen zijn er weer. Van 23
januari tot en met 2 februari zal er extra veel
worden voorgelezen op de Sint Jozefschool. Onder
andere gaan de bovenbouwgroepen voorlezen bij de
onderbouwgroepen. We zijn deze Nationale
Voorleesdagen traditiegetrouw begonnen op
woensdag 23 januari met een voorleesontbijt in de
onder- en middenbouw. Wilt u voorlezen in de
klas? Vraagt u dan de leerkracht wanneer een
geschikt moment is. Voor meer informatie:
www.nationalevoorleesdagen.nl
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Een berichtje vanuit de St. Augustinuskerk
Zondag 3 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 3
februari. Van harte hopen wij dat veel kinderen met
hun ouders zondag in de viering om half elf
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aanwezig willen zijn. Voor de allerkleinsten is er
een gezellig samenzijn in de parochiezaal.
De Werkgroep gezinsvieringen Augustinusparochie
Carnaval vrijdag 8 februari…
Het is weer bijna zover....de sint Jozefschool voor 1
dag weer ons DARTELHONK.

Het Carnaval heeft geen thema dus je kunt weer
lekker los met alle gekke outfits. Iedereen inclusief
het team komt deze dag verkleed op school, zet je
feestmuts op en zorg voor een kleurrijk geheel!
Van 8.20 tot 8.30 is er een polonaise van het team
over het schoolplein, haak in met uw kinderen en
doe gezellig mee! Aansluitend zullen onze Prinsen
en Prinsessen Carnaval uit de groepen 8, de sleutels
in ontvangst nemen en kan het feest echt beginnen.

Twee vissen kwamen de kleuters ophalen voor een
bezoekje aan hun schelp.

CLOWN HOKY POKY en DJ-APPELMOES
zullen er met ons allemaal een GEWELDIG FEEST
van maken.
ALAAF,
De carnavalcie.(OR+teamleden)
p.s. Voor het versieren van de school wordt via de
klassenouders een oproep gedaan voor hulptroepen! Wanneer
er één ouder per groep beschikbaar is, maken ‘veel handen licht
werk’ en is het in mum van tijd gebeurd. Hulpouders kunnen
zich melden op donderdag 7 februari om 14.45 in de
koffiekamer bij Astrid.

De schelp stond in een aquarium en hier werd een
voorstelling gegeven.

Kleuters in het Scheepvaartmuseum…

Deze week gaan de kleuters om de beurt met de
Cultuurbus naar het Scheepvaartmuseum.

Eerst nog even chillen in het mooie atrium, onder
het prachtig glazen dak met het ontwerp dat
geïnspireerd is door de kompaslijnen op oude
zeekaarten.
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Het liedje "dansen in de zee" werd aangeleerd en de
kleuters mochten allemaal verkleed in prachtige
vissenkleding dansen en zingen in het mooie
aquarium.
En de andere groep kleuters?
Zij bezochten het VOC
schip aan de kade! En
kregen daar een
rondleiding. Ze hebben
de kapiteinshut gezien.
Aan de tafel van de
kapitein gezeten en
‘net als of’ gebraden
kip gegeten. Er waren
kleine bedjes
benedendeks, vaten
wijn en kazen voor de
grote reis.
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Benedendeks gluren.

Voorzichtig het trappetje op

Schieten met het kanon.

Pleindienst…
Voor de pleindienst staan deze
plaatsen nog open. Wilt u zo
vriendelijk zijn op de website achter
de inlog in te schrijven. De inlogcode
ziet u in de mail met de link naar deze
Nieuwsbrief staan.
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Ma 18 feb
Di 19 feb
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Vr 22 feb
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Ma 25 feb
Di 26 feb
Do28 feb
Vr 1 mrt
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4

1
1
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Ma 11 feb
Di 12 feb
Do 14 feb
Vr 15 feb

Aan het roer als een echte VOC kapitein.

Vrij
Vrij

Ma 4 feb
Di 5 feb
Do 7 feb
Vr 8 feb

Belangrijke data…
ma 4 feb en di 5 feb groep 1 t/m 4
vrij
di 5 feb t/m do 7 feb Citotoets gr 8
vr 8 feb Carnaval
vr 15 feb gr 1 t/m 8 vrij i.v.m.
studiedag team
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ma 18 feb t/m vr 22 feb voorjaarsvakantie

Met vriendelijke groet,
Eva Kock, Françoise Blaauw, Ivica Grobben
(bouwcoördinatoren)
en Reina Atteveld (directeur)
Bijlage: 0
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