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Beste ouders/verzorgers,










Wist u dat…
 er al vele Sinterklazen en Pieten in
school zijn?
 de carrousel op de website vol
Sintfoto’s staan?
kinderen het heerlijk vinden ze te knutselen,
tekenen en na te spelen?
in de kleuterhal een Sinthoek is gemaakt?
daar 2 kleuters van de ene groep en 2 van een
andere groep samen Sint en Pieten spelen?
zij daar cadeautjes inpakken?
zij brieven beantwoorden?
zij net-als-of pepernootjes bakken?
SinterklaasTIJD een heerlijke TIJD is?
TIJD ook het thema van dit jaar is?

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-er Rinus.
Sinterklaasfeest…

Schenkingen voor het schoolplein…
We hebben van de Stichting
Ouderraad en van de Stichting
Vrienden mooie schenkingen
(8000 en 5000 euro) mogen
ontvangen voor de realisatie van
het schoolplein. Wij zijn er voor de kinderen erg blij
mee en willen u daarom
hartelijk danken voor deze
donaties.
Contactpersonen…
Op de St. Jozefschool hebben twee leerkrachten de
taak van ‘contactpersoon’. Contactpersonen kunnen
kinderen, ouders en leerkrachten op weg helpen
naar een juiste aanpak van een probleem, wanneer
het lastig blijkt de ‘gewone paden’ (het probleem
samen met de leerkracht of eventueel directie op te
lossen) te bewandelen. In de bijlage treft u een
uitgebreide beschrijving van de taak van de
contactpersonen en de mogelijkheden om hen te
bereiken.
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Op woensdag 4 december vieren wij ons
Sinterklaasfeest van 8.10 (inzingen) tot 12.15uur.
Dat is anders dan andere jaren. Normaliter viert Sint
graag zijn verjaardag op de 5de. Sinterklaas is echter
op de hoogte van het verplicht aantal uren dat de
kinderen moeten draaien. Dit jaar moeten op de
Jozefschool bijna alle dagen benut worden om ‘rond
te komen’. Vandaar Sints aanbod om een dag eerder
de Sint Jozefschool te bezoeken, zodat we geen
middag vrij hoeven te geven. Het kwam hem
trouwens ook wel handig uit, in verband met zijn
gewenste aanwezigheid op andere scholen. Dus
woensdag 4 december ieders aanwezigheid gewenst
bij de intocht op het pleintje naast school. Goed
gemutst en vol bij stem! Vrijdag 6 december start
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school een uurtje later in verband met uw
pakjesavond en het later naar bed gaan van de
kinderen. Natuurlijk is er vanaf 8.30 uur opvang op
school wanneer het niet mogelijk is de kinderen een
uurtje later te brengen.
ASKO en Pietendiscussie…
Naar aanleiding van alle discussies over Zwarte Piet
bereiken ons vragen of de ASKO hierover een
standpunt heeft ingenomen. De ASKO heeft een
standpunt en dat is dat alle kinderen op al onze
scholen moeten kunnen genieten van het feest.
Tradities maken daar een belangrijk deel van uit.
Op welke wijze onze scholen dat doen, laten wij aan
de scholen. Vanuit onze kernwaarden verwachten
wij wel dat scholen aandacht besteden aan ouders
die problemen hebben met de aanwezigheid van
Zwarte Pieten op school en verwachten wij dat
scholen met hen op zoek gaan naar de verbinding
om toch voor iedereen een leuk feest te kunnen
hebben. Desnoods met een oranje, paarse of
spikkeltjes Piet.
ASKO (bestuur St. Jozefschool)
Sint Jozefschool en Pietendiscussie…
De discussie via de media volgend scharen wij ons
achter het standpunt van de ASKO. Binnen de MR
is er tevens kort over gesproken. Wij hebben geen
wensen ontvangen / ons hebben geen geluiden
bereikt om het feest anders te vieren dan de vorige
jaren. Dat impliceert echter niet dat wij in de
komende jaren de maatschappelijke ontwikkelingen
niet zullen volgen. Wij kijken uit naar een fijn
Kinderfeest!
P.S.: 6 jaar geleden kwam er overigens op de Jozefschool een
Blauwe Piet op bezoek.

Contact met de leerkracht…
De mailadressen van de leerkrachten
voor het maken van een afspraak
(indien u dat wenst) treft u hier:
http://www.sintjozefschoolamsterda
m.nl/BredeSchool/6/team_taken_en_
functies.html
Petitie Jeugdzorg…
Staat u achter dit initiatief en heeft u de petitie al
ondertekend? Het kan alsnog! Enige tijd geleden is
deze oproep om de petitie ‘gezondheidszorg voor
kinderen met psychische aandoeningen verzekerd te
houden’ in de nieuwsbrief verschenen Deze petitie
is inmiddels door ruim 59.170 mensen ondertekend
en wordt gesteund door alle betrokken organisaties,
tienduizenden ouders, behandelaren en 800
hoogleraren. U kunt uw ondertekening plaatsen op
www.petitiejeugdggz.nl/petitie , als u dat wilt.
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Schaatsen voor Water…
Op het jaarrooster en ons ‘Goede Doelen rooster’
staat in deze periode om de twee jaar Schaatsen
voor Water gepland. U weet wel: kinderen vanaf
groep 5 schaatsen rondjes op de Jaap Edenbaan en
laten zich hiervoor sponsoren. Helaas is de
organisatie vanuit Plan niet goed verlopen en
hebben we ons niet op tijd kunnen inschrijven.
Jammer, want schaatsen is een echte volkssport,
waar de kinderen altijd veel plezier aan beleven. En
het goede doel tegelijkertijd steunen, is fijn
natuurlijk. Schaatsen voor Water gaat dus niet door,
maar zal over twee jaar wel weer op het programma
staan.
Ander goed doel…
Een gezin van school heeft het initiatief genomen de
handen ineen te slaan voor een actie voor de
Filipijnen. Zij zijn al gestart en hebben school
gevraagd of zij hun actie breder kenbaar mochten
maken aan alle ouders van school. Hieronder het
verzoek.

foto van een schilderij van een Filipijnse au pair van de familie

Beste ouders en kinderen,
Miljoenen mensen zijn dakloos geraakt op de
Filipijnen .Duizenden zijn omgekomen en het
dodental blijft oplopen. We hebben nu de kans om
iets te doen !! We hebben al heel veel kleren
opgehaald maar zijn op zoek naar nog meer
kleding voor de slachtoffers van deze natuurramp .
Kijk even thuis in uw kast , of die van de buren ,
familie of vrienden en lever snel al uw oude (nieuw
mag ook ) kleren in en help ons NU. Alles is
welkom, eten in blikken, speelgoed, tandenborstels,
lakens, zeep, tandpasta etc.. De spullen kunnen op
school afgeleverd worden in dozen, de laatste dag
van inzameling is donderdag 5 december. Via
stichting HHCP worden de spullen verscheept naar
de Filippijnen.
Groetjes,
Familie Hora Adema (Eva: gr 5, Tjade: gr , Uma: 2
jaar en Caroline en Jippe: ouders)
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U kunt de artikelen neerleggen in de grote blauwe
kar, die in de middenbouwhal staat. De familie Hora
Adema zorgt ervoor dat het de juiste bestemming
bereikt.
Bezoek aan Nifterlake…

http://www.sintjozefschoolamsterdam.nl/GroepenPa
gina/1/1495/Sint_Maarten_bij_de_buren.html
Fietsen a.u.b. niet daar…
Met Moadon (Joods cultureel
centrum en onze buur) is in
het verleden afgesproken geen
fietsen te plaatsen aan hun
zijde. Graag uw aandacht
hiervoor! Veel dank!
Zebra-actie…

Maandag 11 november heeft groep 3b een Sint
Maartenbezoek gebracht aan Nifterlake. U heeft
hier enkele Nieuwsbrieven terug over kunnen lezen.
Nifterlake is een dagcentrum voor kinderen met een
beperking, dat nu gehuisvest is aan de Hoeksewaard
/ Henegouwselaan. Vooraf is er n.a.v. een filmpje
een groepsgesprek gehouden om de kinderen goed
voor te bereiden. Er is gezongen onder
gitaarbegeleiding van juf Charlotte en er zijn veel
vragen gesteld. U kunt een impressie van dit bezoek
vinden op
http://www.sintjozefschoolamsterdam.nl/GroepenPa
gina/8/1508/Bezoek_aan_Nifterlake.html
Nog een Sint Maartenbezoek…

Enkele kinderen van groep 6
doen dinsdag 26 en donderdag
28 november mee aan de door
VVN opgezette Zebra-actie.
Alle automobilisten, die op de
Cuserstraat rijden, zullen dan begrijpen dat dit een
drukke oversteekplaats is voor basisschoolkinderen.
Succes!
http://www.veiligverkeernederland.nl/node/19153
2).
Sport na Schooltijd…

Sportclub Buitenveldert organiseert al meer dan 10
jaar ‘sport na schooltijd’. Kinderen gezond buiten
laten sporten in een veilige en stimulerende
omgeving onder begeleiding van de trainers van sc
Buitenveldert is ons doel. De ‘Sport na Schooltijd’
middag voetbal is een extra lange training waarin
veel ruimte is voor het verbeteren van de techniek.
Tussendoor is er ook tijd voor wat eten en drinken.
‘Sport na schooltijd’ is direct na schooltijd, daarom
kunnen de kinderen ook opgehaald worden met
taxibussen vanaf de basisschool. Meer informatie
via sportnaschooltijd.nl





Ook de kleuters van de Bosviool hebben Sint
Maartenliedjes gezongen bij de buren. Het blijft een
lief en aandoenlijk gezicht. Voor leerkrachten een
even bijzondere ervaring als voor de kleuters en de
bewoners van het zorgcentrum. Kijkt u maar hier:
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Wanneer: maandag, dinsdag, en donderdag, niet
tijdens schoolvakanties
Hoe laat: van 15:00 - 18:00 uur
Wie: jongens en meisjes van 4 t/m 13 jaar
Deelname: €5,50 per keer per activiteit; €7,50
per keer per vervoer;

Contact en inschrijven:
www.sportnaschooltijd.nl / info@sportnaschooltijd.
nl / mobiel: 06-37035957
Sportcomplex sc Buitenveldert, Gustav Mahlerlaan
2009, 1081 HZ Amsterdam
Belangrijke data…



woe 4 dec Sinterklaasfeest tot
12.15uur
do 5 december gewoon school
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vrij 6 dec start school 9.30uur
woe 11 dec start Tableaus Vivants
do 19 dec kinderen ’s middags vrij
do 19 dec Kerstdiner in de avond
do 19 dec Kerstborrel ouders theaterzaal
vrij 20 dec school tot 14.45uur
ma 23 dec t/m zo 5 jan Kerstvakantie
ma 6 jan 2014 weer naar school

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