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Beste ouders/verzorgers,








Wist u dat…
 de kersthapjes varieerden van
roomsoesjes tot gourmet?
 de kinderen van groot tot klein en
van top tot teen prachtig gekleed waren ?
alle kerstversiering weer in de container zit
die tot de nok toe gevuld is?
per ongeluk en tot onze verrassing ook de
versiering van Mirakel is opgeruimd?
Mirakel, onze geweldige partner in de brede
school gewoon weer iets nieuws ophangt tot
kerst?
de kerstvakantie tot maandag 6 januari duurt?
wij iedereen een totaal fijne vakantie wensen?

Bedankt…
Natuurlijk is een ‘dank je wel’ op z’n
plaats voor de trouwe hulptroepen, die de
organisatie en de versieringen voor
elkaar hebben gekregen. OR ouders,
leerkrachten en andere ouders. TOP!

Kerst…

Samen met de kinderen is het een fijn kerstfeest
geweest. De tableaux vivants: altijd aandoenlijk en
spannend voor de kinderen die meespelen, de lieve
muzikale begeleiding op de instrumenten. Het
samenzijn in de kerk met als hoogtepunt het
toneelstukje van de juffen en meesters. Vanuit het
oogpunt van de knorrige herbergier werd het kerst
verhaal gespeeld. Die herbergier moest namelijk
steeds zijn bed uit om open te doen wanneer er aan
de deur werd geklopt. En velen klopten aan: Jozef
en Maria, de herders, de 3 koningen. En oh ja, de
herbergier had ook nog last van het felle licht van
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de ster en de hemelse muziek . Toen hij verhaal
ging halen, smolt zijn slechte humeur weg als
sneeuw voor de zon en was hij vertederd door de
aanblik van het kindje
Jezus in de kribbe. In
de avond was er het
heerlijke kerstdiner. Er
werd veel geproefd en
gesmuld. En in de
theaterzaal werd de
traditionele glühwein
gretig gedronken. Een
mooie afsluiting van
het jaar 2013 is bereikt
met dit feest.
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Een week na de vakantie…
Graag werken wij samen met u als
ouder om de ontwikkeling van de
opgroeiende kinderen optimaal te
ondersteunen. Wij hebben daarvoor
de theorie van professor Luc
Stevens omarmd. Belangrijk is dat
kinderen zich welkom / gewaardeerd voelen, dat ze
dingen kunnen en dat ze een bepaalde vrijheid van
handelen en keuzes maken, hebben. Wij werken
daarom bewust aan de relatie, competentie en
autonomie van kinderen. En altijd graag met uw
steun. Het is daarom dat we school gebombardeerd
hebben tot het domein van de kinderen. En het is
daarom dat we het verzoek hebben gedaan aan u om
te participeren in deze handelwijze.
Een onderdeel daarvan is de
driedeling in het brengen. Groep
1,2 en 3 tot in het lokaal, groep 4
en 5 tot het lokaal en groep 6, 7 en
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8 tot school. Maar na iedere vakantie lekker een
weekje niet. Dan staat de relatie
even extra centraal. Na de
kerstvakantie bent u een week
welkom in de groep van uw
kind(eren).

Heerlijke vakantie…
Het team van de St. Jozefschool wenst
u en uw gezin een prettige kerst, een
gezellig knallend Oud & Nieuw en een
heerlijke vakantie toe.
Belangrijke data…

Berichtje over de actie voor de Fillpijnen…













Vanmorgen (vrij 6 dec) een bus met 7 m3 aan
kleren en goederen afgeleverd in Heeten bij HHCP.
Truus, degene die alles aldaar regelt was bijzonder
blij! De spullen worden uit de dozen gehaald,
geselecteerd op doelgroep, baby, meisje, jongen
man of vrouw. Daarna zal op 20 december alles met
nog meer hulpgoederen verzonden worden naar de
zwaarst getroffen gebieden. Over 5 weken zal alles
wat door de ouders en kindjes van de St.
Jozefschool gebracht is, aankomen op plaats van
bestemming. De spullen worden verscheept met een
zeecontainer van 75 m3 en aldaar zal Truus samen
met haar man Jo zorgen dat alles bij de juiste
mensen terecht komt .
Veel dank namens Familie Hora Adema (Eva: gr 5,
Tjade: gr , Uma: 2 jaar en Caroline en Jippe:
ouders)

ma 23 dec t/m zo 5 jan
Kerstvakantie

ma 6 jan 2014 weer naar
school
di 11 feb Cito gr 8
woe 12 feb Cito gr 8
do 13 feb Cito gr 8
do 13 feb 1e rapport mee
ma 17 feb rapportgesprekken
di 18 feb rapportgesprekken
woe 19 feb Carnaval
vr 21 feb studiedag; alle kinderen vrij
ma 24 t/m vrij 28 feb voorjaarsvakantie

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

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.
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