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Beste ouders/verzorgers,










Wist u dat…
 juf Ingrid (Intern Begeleider) 3
weken verlof heeft?
 zij aan het wandelen is in Nepal?
zij een unieke trektocht maakt, die een
langzaam stijgende bergrug volgt?
zij elke dag aan beide zijden uitzicht heeft op
de 7000 meter hoge Himalaya-bergtoppen?
dit eigenlijk een jubileumreis van haar eigen
stichting is?
zij deze stichting 15 geleden mede heeft
opgericht?
deze stichting Vajra zich o.a. inzet voor
onderwijs aan kansarme kinderen?
deze stichting al veel schooltjes gebouwd
heeft?
wij ook daar willen wandelen?
wij dus allemaal ongelofelijk jaloers zijn?

Bericht van de Medenzeggenschapsraad…
Het schooljaar is alweer 9 weken
oud en de MR heeft inmiddels 2
keer vergaderd. Voor dit jaar
heeft de MR een aantal
speerpunten op de agenda gezet:
ICT i.c.m. lesmateriaal en
veiligheid (in en rond school). Het overblijfdossier
heeft de MR afgelopen schooljaar afgerond. De St.
Jozefschool heeft een contract met Mirakel gesloten
waardoor er gegarandeerd voldoende,
gekwalificeerd toezicht op het schoolplein is tijdens
de lunch pauzes. De MR zal dit blijven monitoren.
Het brengbeleid rond het pedagogisch klimaat is
door MR en directie met zorg voor de voorbereiding
naar de uitrol van het beleid, ingevoerd. Vanaf de
herfstvakantie is het vernieuwde brengbeleid van
kracht. De MR zal ook hier regelmatig met de
school overleggen wat de resultaten en bevindingen
zijn. Graag komen wij met u in contact indien u
vragen of opmerkingen heeft m.b.t. schoolzaken of
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beleid, stuurt u dan gerust een mail naar
stjozef.mr@askoscholen.nl.
Alle notulen van de MR vergaderingen zijn
openbaar en beschikbaar op de site van de St.
Jozefschool.
Namens de Medenzeggenschapsraad
Jaap van Oostendorp
voorzitter
Financiële Verantwoording OR…
In de bijlage treft u de financiële
verantwoording van de Ouderraad
over het schooljaar 2012-2013. De
verantwoording is goedgekeurd
door de kascommissie van de MR.
Levensbeschouwing Jodendom…
Ieder jaar besteden we
aandacht aan één van de
wereldreligies. Dit jaar staat
het Jodendom centraal. De
basis van het gebruikte
materiaal is gebaseerd op de
verhalen van Mozes. Deze
Mozes is voor de joden,
christenen en islamieten een
groot leider en profeet. De
verhalen van Mozes zijn heel menselijk. Ze zijn ook
doortrokken van een diepe relatie met God. Deze
twee elementen komen in de lessen aan bod. En
hoewel dit behoorlijk stevig klinkt, houden we de
benadering speels. Als Mozes geroepen wordt om
het volk te bevrijden, wordt hij heel onzeker. Wat
betekent het allemaal, kan ik dat wel? De kinderen
kennen die vragen ook. Mag je twijfelen als je een
moeilijke opdracht krijgt? En hoe weet je of je het
kunt? Mozes is niet alleen maar een heilige. Ook hij
maakt vuile handen. De plagen die Egypte treffen
voordat het volk vrij komt zijn wreed. Zulke
verhalen roepen vraagtekens op. Mag je kwaad met
kwaad vergelden? We stellen ze met de kinderen.
Regels en goede afspraken zijn nodig om vrij te
kunnen leven. De weg naar het Beloofde Land gaat
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ook over de moed verliezen, doorzetten en
vertrouwen hebben. Ook dat is invoelbaar als
kinderen iets willen bereiken. En ze kennen ook de
voldoening als het lukt. Het Beloofde Land is veel
meer dan een mooi plaatje in een vakantiefolder.
Het is het symbool van vrij en voluit leven.
Het beloven mooie en inspirerende lessen te
worden. Voor de leerlingen van de groepen 5,6 en 7
is aan dit thema een theatervoorstelling gekoppeld
met daarbij een bezoek aan het joods historisch
museum.
Met vriendelijke groet,
Namens de werkgroep identiteit,
Wim Wever
Identiteitsbegeleider
w.wever@arkade-cilon.nl
Klassenouders…
Via de klassenouders heeft u allen
een oproep ontvangen om te helpen
bij die heerlijke decemberfeesten.
Voor iedere hulpactiviteit zijn 2
ouders per groep nodig. Heeft u tijd
en zin, dan bent u meer dan welkom uw creatieve
versiertalenten en uw noeste opruimkunsten met
school te delen. Meldt u zich dan graag aan bij uw
eigen klassenouder!
Ziekmelden…

De mogelijkheid om uw kind ziek te
melden via de mail hebben we
verbeterd. Het kwam nog al eens
voor dat wij naar huis belden en dat
bleek dat ouders hun kind via de
mail al hadden ziek gemeld. Wij
ontvingen dat bericht niet op tijd. Nu kunt u via
ziekmelden op de site of dit adres
stjozef.ziekmelden@askoscholen.nl uw kind
ziekmelden en krijgen we dit bericht op tijd. Met
dank aan onze ICT Rinus.
Berichtje van de Poelster…
Opgericht in 1964, timmert de
Poelster al ruim 40 jaar aan de
‘ijsbaan’ en als het even kan zijn
we ook actief op het natuurijs. De
doelstelling van de vereniging is
het simpelste te omvatten met: ‘Bevorderen van de
schaatssport, waarbij het plezier voorop staat’. Dit
doen we door het geven van trainingen en het
organiseren van wedstrijden. Gelukkig hebben we
daarvoor kunstijs ter beschikking, want natuurijs is
tegenwoordig in ons schaatslandje niet meer zo
uitbundig voorhanden als in voorbije eeuwen. Naast
een aantal vaste uren op de Jaap Edenbaan, wordt er
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door onze leden ook gereden op banen elders in het
land, zoals Heerenveen, Hoorn, Deventer enz.
En als de Amstelveense Poel bedekt is met dat zo
aantrekkelijke spiegellaagje, dan is de Poelster
aanwezig met de Koek en Zopiekar. Veel
Amstelveners zullen zich dit nog wel voor de geest
kunnen halen: De ijsbaan en de Poelsterkar aan de
noordoever, vlak bij het gemeentehuis.
Voor de jeugdigen (basisschoolleeftijd) zijn er
speciale Jeugdschaatslessen.
Wij zeggen maar zo: ‘Schaatsles hoort er net zo bij
als zwemles’. Een kind kan de basisschool toch niet
verlaten zonder schaatsdiploma’s?!
Meer weten?
Uitgebreide informatie onder de link, maar is ook te
vinden op onze website www.Poelster.nl. In de
bibliotheken vindt u ons clubblad De Poelstem, en
een informatieboekje kunt u opvragen bij ons
secretariaat. Daar kunt u zich natuurlijk ook direct
opgeven! Gegevens van onze secretaris:
W. van Rossum, Tel. 020-6473067
Berichtje van Villa Randwijck…
Beste buurtbewoners,
Zoals u weet is het team van
Villa Randwijck (i.s.m.
Wijkplatform Randwijck)
voor de zomervakantie een handtekeningenactie
gestart om uw mening te polsen voor het opzetten
een nieuw wijkcentrum in de huidige Roelof
Venemaschool, Catharina van Clevepark 10.

De handtekeningen actie heeft meer dan 400
reacties opgeleverd. Hiermee geeft een groot deel
van de buurt duidelijk aan dat zij achter de plannen
van Villa Randwijck staan en dat daarvoor een
eigen onderkomen noodzakelijk is. Deze
steunbetuigingen zijn voor Villa Randwijck
belangrijk om de gemeente te overtuigen dat zij nu
duidelijkheid moet gaan geven over een toekomstig
gebruik van het gebouw voor en door de buurt.
Door zijn centrale ligging in de wijk is dit gebouw
altijd het uitgangspunt geweest voor het team van
Villa Randwijck en het wijkplatform Randwijck.
Onderwijsdoeleinden
Ook weet u dat er op dit moment sprake is dat het
schoolgebouw, nadat Roelof Venemaschool in 2015
zijn nieuwe onderkomen betrekt, voor
onderwijsdoeleinden gehandhaafd moet blijven.
Dit doorkruist uiteraard de plannen van Villa
Randwijck voor het realiseren van een
buurtonderneming volledig. Wij zijn van mening
dat voor de komende tijd een samenwerking tussen
scholen en Villa Randwijck heel goed mogelijk is
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en het een het andere niet uitsluit.En willen wij
graag in 2015 beginnen met het ontwikkelen van
een centrale ontmoetingsplek voor de buurt. We
hebben lang genoeg gewacht.

Bijlage: 2

informatie van schaatsvereniging de
Poelster
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Wanneer op korte termijn hiervoor geen
toestemming gegeven wordt stopt het Villa
Randwijckteam. De betrokkenheid en enthousiasme
van dit bewonersteam is groot, maar niet oneindig...
Dit zou een gemiste kans zijn voor de gemeente en
de buurt, juist in deze tijd waarin gesproken wordt
over burgerparticipatie en Welzijn Nieuwe Stijl ("de
burger is aan zet")
Op vrijdag 8 november a.s van 09.00 en 9.30 uur
zullen wij de 400 handtekeningen aanbieden aan
burgemeester J. van Zanen. Daarbij zullen wij ons
verzoek tot duidelijkheid over het gebruik van het
schoolgebouw en daarmee de toekomst van Villa
Randwijck nogmaals benadrukken.
Dit korte, maar belangrijke moment vindt plaats op
het schoolplein van de Roelof Venemaschool,
Catharina van Clevepark 10. Graag nodigen wij u
van harte uit om hierbij aanwezig te zijn en onze
actie kracht bij te zetten! Het is belangrijk dat wij
met elkaar hier staan. Wij doen dit voor u!
Met een optimistische groet,
Team Villa Randwijck
Theaterlessen in Buitenveldert…
Vanaf januari 2014 biedt de
amsterdamse jeugdteJAterschool
theatercursussen van 12 lessen aan
op dinsdagmiddag na schooltijd.
Deze zullen plaatsvinden op de
A.J. Ernststraat 112, Amsterdam in het theater van
het Wijk Ontmoetingscentrum. De eerste les is een
GRATIS proefles op 14 januari. Aanmelden of
meer informatie? Kijk op www.ajts.nl.
Belangrijke data…






di 5 nov start wereldgodsdienst
Jodendom
in week 46 of 47 één dag Schaatsen

voor Water
vr 8 nov de Bosviool Sint Maarten bezoek aan
Zorgcentrum Buitenveldert
ma 11 nov Sint Maarten
ma 11 nov gr 3b Sint Maarten bezoek aan Nifterlake

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