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Beste ouders/verzorgers,










Schooltuinen…

Wist u dat…
 wij graag een boekje opendoen
over de bibliotheken van school?
 ze feestelijk geopend zijn?
er foto’s hiervan te zien zijn op de website bij
kopje nieuws?
alle kinderen van gr 3 t/m 8 dus nu een
biebboek in hun la hebben?
zij deze mogen ruilen wanneer het boek uit
is?
de bibliotheken (middenbouwhal en
kleuterhal) wekelijks gedraaid worden door
ouders?
enkele ouders dit al jaren doen?
wij dit heel fijn vinden, want het stimuleert
het lezen op een positieve manier?
wij dus ons petje af nemen voor deze
biebouders?

Een berichtje vanuit de St. Augustinuskerk…
Zondag 13 oktober 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 “Beelden van God”.
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.

Vind je het leuk om mee te zingen in het
kinderkoor: er is iedere dinsdag repetitie van 17.45
tot 18.45 uur. Neem dan contact op met de
pianiste/dirigente Magda Lesiak.
Hartelijke groet,
De Werkgroep gezinsvieringen Augustinusparochie
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Van de eerste schoolweek tot vorige week
woensdag hebben de groepen 7 een ochtend per
week in hun schooltuinen gewerkt. Dat wat zij in
het (natte) voorjaar hadden gezaaid en verzorgd,
kon na een mooie zomer geoogst worden. De
courgettes waren ontelbaar en soms ontilbaar, De
pepers waren pittig, werd ter plekke geconstateerd,
en verder kregen de ouders mooie boeketten
met bloemen, een kilootje aardappelen en leerden
de kinderen soep maken, op smaak gebracht met
zelfgekweekte kruiden. De immer enthousiaste
schooltuin Meester Mark vertelde over de bloemen
en de bijtjes (ja echt) en leerde ze Calendula zalf
maken. Dit alles werd afgesloten met een
zelfgemaakte Minestrone in de “Vergulde
Schooltuin”. Wat hebben de kinderen blij en hard
gewerkt en wat werden de tuinen -en de lessengoed verzorgd door de schooltuinorganisatie. Iedere
week liep een ouder mee tijdens de wandeling van
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20 minuten en kwam er ook nog een ouder helpen
met het vervoeren van de oogst.
Hartelijk dank allemaal voor dit stukje bijzonder
onderwijs. We nemen afscheid van deze
schooltuinen in november tijdens 2 binnen lessen.
De tuinen worden verplaatst naar een prachtige
andere plek in de buurt van het Amstelpark.
Juf Charlotte

Ouderbijdragen 2013-2014 vastgesteld…
Bij de start van ieder schooljaar worden in
gezamenlijkheid door de Ouderraad,
Medezeggenschapsraad en Directie de
ouderbijdragen voor het nieuwe schooljaar
vastgesteld. De ouderbijdragen 2013-2014 zijn als
volgt vastgesteld:

Ouderbijdrage
Overblijfbijdrage
Bijdrage kamp groep 8

€ 80
€ 80
€ 90

Voor leerlingen in groep 1 t/m 7 betekent dit een
totale ouderbijdrage van € 80 + € 80 = € 160. Voor
leerlingen in groep 8 is de totale ouderbijdrage € 80
+ € 80 +€ 90 = € 250
Toelichting:
Alle bijdragen, behalve de overblijfbijdrage, zijn
ongewijzigd gebleven. De overblijfbijdrage is voor
dit schooljaar gestegen van € 30 naar € 80 .
De aanleiding hiertoe is dat met ingang van het
huidige schooljaar medewerkers van KDV Mirakel
het toezicht en de begeleiding van onze kinderen
verzorgen. U heeft hierover in de laatste
nieuwsbrieven alles kunnen lezen.
Betaling:
Eind oktober vindt weer het jaarlijkse incasso van
de ouderbijdragen plaats. Graag wil ik de ouders die
(nog) geen machtiging hebben afgegeven,
uitnodigen om de ouderbijdrage voor eind oktober
te voldoen of alsnog een machtiging af te geven.
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Zie hiervoor de bijlage bij deze Nieuwsbrief voor de
mogelijkheden tot betaling van de ouderbijdragen
en tevens een invulformulier voor een machtiging
tot automatische incasso.
Joop Peltenburg
Penningmeester Ouderraad
Email: stjozef.or@askoscholen.nl
Gesprekken met de leerkracht…
U heeft misschien al het
startgesprek ‘nieuwe stijl’ met de
leerkracht(en) van uw kind(eren)
gehad. We zijn er vorige week
mee begonnen. Het is voor
leerkrachten een iets andere manier om u te
spreken. De uitvoering is anders. U heeft wellicht
gemerkt dat er bij sommige gesprekken een tweede
leerkracht zit. Dit is om de leerkracht feedback te
geven over de wijze waarop hij/zij het gesprek
voert. Maar ook het doel is anders. We willen bij
start van het schooljaar een goede afstemming
krijgen om uw kind optimaal te kunnen onderwijzen
en begeleiden. Kinderen zijn thuis anders dan op
school. Daarom is goed om dit te weten en elkaar
op de hoogte te brengen. Tevens is er voor de
herfstvakantie al op een prettige wijze
kennisgemaakt, van waaruit de samenwerking
gedurende de rest van het jaar kan plaatsvinden. De
ervaringen van de leerkrachten zijn goed te noemen.
‘Ja, ik verneem informatie die handig is om te
weten. Ik kan het in mijn handelen naar dit kind toe
positief toepassen’.
Opgroeien in ZUID…
Net als vorig jaar besteedt Amsterdam Zuid extra
aandacht aan jonge kinderen die opgroeien in het
stadsdeel Zuid. In de flyer staan de activiteiten die
plaatsvinden. Wellicht zit er iets interessants voor u
bij?
Veilig Klimaat…
(foto: samen op schoolreisje)

Dit schooljaar is het ons gelukt
twee gesubsidieerde trainingen
sociale vaardigheden binnen te
halen voor de groepen 4 en 5.
Juist voor deze leeftijdsgroepen
vinden we het prettig dat er een
extra impuls gegeven kan worden
aan de onderlinge relaties tussen
kinderen en de bewustwording van de eigen rol van
het individuele kind hierin. De jaren erna kan er dan
kort door middel van spelactiviteiten op
teruggekomen worden. Weet je nog? Wat hebben
we vorig jaar geleerd?
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In de groep 4b (later groep 4a) zijn we gestart met
een klassikale sociale vaardigheidstraining van 6
bijeenkomsten. In de training staat iedere week een
ander thema centraal. Ook is er aandacht voor leren
vertrouwen op elkaar, complimenten geven en
ontvangen, stevig staan, duidelijk praten en de
ander aankijken. Buiten de training werkt de
leerkracht door de week heen aan een aantal
opdrachten die aansluiten bij de training. De
kinderen doen met plezier mee.

kinderen met psychische problemen gaat volledig
uit de zorgverzekering. U leest dit goed. De wet wil
het onderbrengen bij de gemeente. Ook dat leest u
goed. Wij vinden dit, om een heleboel redenen, een
onzalig plan. Dat kunt u allemaal nalezen in feiten
en zorgen over de jeugd-GGZ en op onze flyer.
Veel ouders doen dat niet: die weten nu al genoeg
om te kunnen zeggen dat ze dit helemaal niet zien
zitten. Dat ze niet afhankelijk willen zijn van wat de
gemeente toevallig voor beleid heeft.

Groep 5a is in september gestart met
de zogenaamde Nee-training.
Jongens en meisjes krijgen apart van
elkaar 8 lessen aangeboden. In deze
lessen leren de kinderen hoe ze op verschillende
manieren kunnen reageren als er iets gebeurt dat ze
niet prettig vinden. Door middel van rollenspellen
leren de kinderen alle vijf manieren (weg gaan,
duidelijk praten, negeren, schreeuwen en om hulp
vragen) te gebruiken. Kinderen ervaren dat het heel
belangrijk is om goed te luisteren en te kijken. Niet
alleen naar een ander, maar ook naar je zelf. Ze
denken na over vragen als: "wat vind ik fijn?" en
"waar ligt mijn grens"? In de dagen na de les maken
de kinderen enkele verwerkingsopdrachten in een
werkboekje dat ze aan het begin van de training
hebben gekregen. Deze opdrachten worden in de
volgende les door de trainers nog besproken. De
kinderen doen enthousiast en gedreven mee.
Groep 5b zal later in het schooljaar deze training
volgen.

U kunt, net als tienduizenden anderen, hier de
petitie tekenen

Onze werkwijze omtrent ‘veilig klimaat’ staat
beschreven in het stuk ‘Visie en Beleid Veilig
Klimaat, inclusief pestprotocol.

Ons doel is alle kinderen een veilig gevoel te geven,
zodat ouders met een fijn gevoel hun kind(eren) bij
ons achter laten. Enjoy! is niet alleen een opvang.
Wij signaleren, observeren en gebruiken onze
kennis en ervaring doorlopend.
Verder uniek bij Enjoy!:
•
Kinderen komen al in aanraking met de
Engelse taal gedurende de lessen Art &
English, gegeven door Corry Zwart;
•
Wij geven de kinderen de kans om in
aanraking te komen met diverse sporten in onze
sportcarrousel.
•
Aksana, onze pianojuf, heeft altijd tijd voor
een proeflesje;
•
Kinderyoga met Yvonne Bosman

Brief van en over Jeugdzorg…
Ouders van Nederland,
U hebt kinderen.
Kinderen kunnen ziek worden of psychische
problemen krijgen. Soms is het nodig om de
gezondheidszorg in te schakelen. Naast de zorgen
die je dan hebt over je kind wil je niet óók nog
zorgen hebben over de vraag of je dat wel kunt
betalen.

In Nederland hoeft dat gelukkig ook niet. We
kunnen naar een huisarts, en die kan verwijzen naar
een specialist. De kosten van de gezondheidszorg
zijn (bijna) allemaal verzekerd. Zo was het en zo is
het nog steeds. Als ons kind ziek is of psychische
problemen krijgt, zijn wij verzekerd van en
verzekerd voor goede gezondheidszorg. Maar zo
blijft het niet. Als de nieuwe jeugdwet wordt
aangenomen tenminste. Gezondheidszorg voor
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Want als we niks doen, zijn kinderen met
psychische klachten straks niet meer verzekerd bij
de zorgverzekeraar.
Groep-Petitiejeugdggz
Berichtje van Naschoolse Enjoy! …
Enjoy! Kinderopvang is inmiddels bij vele ouders
bekend. Al vijf jaar werkt Enjoy! met een vast en
sterk team. Iedereen heeft zijn of haar eigen
specialisatie en achtergrond. In het team zitten
leerkrachten, remedial teachers, een
kinderpsychologe, een verpleegkundige, een
kunstenaar, een sportleraar, een pianiste en een
kindertherapeut. Deze talenten worden gebruikt om
de kinderen die bij ons komen te ondersteunen,
begeleiden en verder te helpen in hun ontwikkeling.
Bij Enjoy! zijn meer begeleiders per aantal kinderen
dan het gebruikelijke minimum, dus is er extra tijd
voor alle kinderen.

Voor meer informatie: www.enjoy-kinderopvang.nl
Op het gebied van leren biedt Enjoy! Learning
ondersteuning. Ook hier werk Enjoy! met een
fantastisch team met eigen specialiteiten. Enjoy!
Learning begeleidt kinderen vanaf groep 1 tot in het
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laatste jaar van het voortgezet onderwijs.
www.enjoy-learning.nl
U bent altijd welkom om een kijkje te nemen, een
kop koffie te drinken en vragen te stellen. Voor
meer informatie kunt u behalve te kijken op de
verschillende websites ook bellen naar 0205036424 of 06-14662070. Contactpersoon is
eigenaresse Joy Ellen Bos (oud-leerkracht van de
Piet Heinschool)
Belangrijke data…







ma 23 sep t/m vr 10 okt gesprek met de leerkracht
ma 21 okt t/m vr 25 okt herfstvakantie
ma 4 nov studiedag teamleden; kinderen vrij
di 5 nov start wereldgodsdienst Jodendom
in week 46 of 47 één dag Schaatsen voor Water

Met vriendelijke groet,
Eva Kock, Françoise Blaauw, Ivica Grobben
(bouwcoördinatoren)
en Reina Atteveld (directeur)
Bijlage: 3
 petitie
 stuk Veilig Klimaat
 Flyer opgroeien in Zuid
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