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Beste ouders/verzorgers,















Wist u dat…
 er deze week 7 leerkrachten met
ziekteverlof waren?
 deze zieke leerkrachten vervangen
moesten worden?
het een ware leerkrachten stoelendans was?
voor deze ziektevervanging zelfs exleerkrachten ingezet zijn?
ex-leerkracht Fransje in groep 5a meester
Gijs verving?
ex-leerkracht Ellen in groep 5b drie dagen
stond?
ex-leerkracht Janny weer in haar oude
vertrouwde groep 8 stond?
juf Heleen even leerkracht van de
Zonnebloem was?
juf Françoise even leerkracht voor groep 8
was?
juf Jacobien extra in groep 4b stond?
juf Nel de leerkracht bij de Margriet was?
meester Ramon als aankomend leerkracht
zijn steentje heeft bijgedragen
de schoolleiding heel blij is met de inzet van
deze fantastische leerkrachten?
de kinderen deze leerkrachten wel leuk
vinden, maar toch liever verdeeld worden?
één middag één groep geen leerkracht had en
lekker verdeeld mocht worden?

Ouderfeest Oppas(sen) groot succes…
Afgelopen zaterdag was het
St. Jozef School Ouderfeest
Oppas(sen) bij AH&BC met
muzikale invulling van band
6pm + blazers en de mystery
guest dj. Er was een hoge
opkomst, en de ouders waren
in een feeststemming. Er
werd tot in de late uurtjes
gedanst, gelachen en een
drankje gedronken. Kortom
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een zeer geslaagde avond! De opbrengst van de
avond komt volledig ten goede voor de kinderen, in
de vorm van buitenspeelgoed op het schoolplein.
Tot de volgende keer bij het Ouderfeest!
Ouderraad bedankt…
School bedankt graag de leden van de Ouderraad,
die dit leuke feest hebben georganiseerd. En het was
echt gezellig!
Nationale Boomplantdag…
Elke boom die je
cadeau geeft of
ontvangt is een cadeau
van de natuur, aan de
natuur. En wat is er dan
mooier dan deze boom
zelf te planten. Zo
wordt de boom
onderdeel van een
groter geheel waar
dieren en planten vrij
kunnen leven.

Op 12 maart werd in
ons land de 58ste editie van de Boomfeestdag
gevierd: 115.000 kinderen plantten 200.000 bomen
en struiken, ofwel 80 voetbalvelden. Het doel van
de Boomfeestdag is om kinderen de functies en de
waarde van bomen in hun directe leefomgeving te
laten inzien, door middel van het laten planten van
een eigen boom. Ook dit jaar een ongekend hoge
deelname. Het thema was dit jaar “Kiezen voor
Bomen!”, een knipoog naar de verkiezingen van de
week erop. Sinds 1957 planten ruim 100.000
kinderen van basisscholen op deze dag een boom
langs straten en pleinen, in parken en bossen in
Nederland.
Groep 4a heeft op uitnodiging van Het
Amsterdamse Bos hier ook aan mee gedaan. In de
bloesemtuin van het bos heeft de groep 2
walnotenbomen geplant. Als aandenken kreeg de
klas een “gouden” schep. Na het maken van een
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boompaspoort mochten de kinderen aan de slag.
Een hele klus maar wel een mooi resultaat: een
“eigen” boom in het bos.
Françoise Blaauw, groep 4a
Rodin website-tentoonstelling…
De kunstenaar Rodin is in
de groepen aan de orde
geweest. Graag presenteren
wij u de websitetentoonstelling. U kunt op
de link van uw keuze
klikken en dan treft u een inkijkje in het
Rodinproject op de Sint Jozefschool.
Zonnebloem, Klaproos, Tulp, Margriet, Bosviool,
groep 3a, groep 3b, groep 4a, groep 4b, groep 5a,
groep 5b, groep 6a, groep 6b, groep 7a, groep 7b,
groep 8a, groep 8b.
Sint Jozefdag…

19 maart hebben we de
verjaardag van onze school
gevierd. Want het was de dag
van de heilige Sint Jozef. De
kinderen werden woensdag
vrolijk onthaald met het
schoollied. Zij gingen het
lokaal in met het leuke deuntje
in hun hoofd. In de groep werd het Sint Jozeflied
nogmaals samen gezongen. Maar ook werd het
kaarsje van Sint Jozef belicht en het verhaal van
‘Sint Jozef en de mantel’ uit de Bijbel voorgelezen.
Natuurlijk werd deze viering afgesloten met een
lekkere traktatie: een heerlijk stukje ontbijtkoek.
AMVJ doet mee…
De Koninklijke Nederlandse Tennisbond, KNLTB,
organiseert landelijke open dagen om de tennissport
te promoten, een sport die niet zo blessuregevoelig
is, die goed is voor de conditie en die je op ieder
niveau kunt beoefenen. Je hoeft echt geen Nadal te
zijn om lekker te tennissen.

jaar tennissen, want er zijn twee banen van
roodzand kunstgras die de hele winter bespeelbaar
zijn. En vanaf de lente heb je ook nog de
beschikking over zes gravelbanen. Voor €90,- ben
je al jeugdlid; voor volwassenen is dit €170,-. per
jaar. Bovendien kun je er gratis parkeren. Als je
geïnteresseerd bent, kun je een kijkje nemen op de
website: www.amvjtennis.nl. Of kom gewoon op de
open dag. Met sportschoenen zonder noppen. Dan
gaat er een wereld voor je open. Linkje 1 en linkje 2
Met vriendelijke groet,
De tennismeesters van AMVJ
Gevonden Voorwerpen…
Uit de bak met gevonden
voorwerpen is een zilverkleurige
plastic tas met daarin een
verkleedcape van batman
verdwenen. In de cape staat de naam Julian. Wie
heeft deze tas gevonden?

Welke leerling is zijn of haar telefoon kwijt? Bij juf
Reina op te halen onder vermelding van het juiste
merk!
Belangrijke data…













vr 11 apr Palmpasen
ma 14 apr entreetoets gr 7
di 15 apr entreetoets gr 7
woe 16 apr Paasviering
vr 18 apr Goede Vrijdag
ma 21apr 2e Paasdag
di 22 apr entreetoets gr 7
woe 23 apr entreetoets gr 7
do 24 apr entreetoets gr 7
vr 25 apr Koningsspelen
ma 28 apr t/m vr 9 mei meivakantie

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

Op 23 maart is er bij AMVJ een open dag voor
belangstellenden. Iedereen kan meedoen: jong, oud,
met of zonder ervaring. Op deze dag kun je
wedstrijdjes spelen tegen leden van de club, met een
ballenmachine oefenen, vragen stellen aan de
tennisleraar of je uitleven op een springkussen.
Rackets en ballen zijn aanwezig, dus je hoeft niets
mee te nemen. AMVJ maakt deel uit van sportpark
het Loopveld, op de grens van Amstelveen en
Amsterdam, vlakbij de mooie 16de eeuwse
Kalfjeslaan, een oase van rust. Maar geen rust bij
AMVJ, want daar wordt gehockeyd, gevoetbald,
gegolfd en … getennist. Je kunt bij AMVJ het hele
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