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Beste ouders/verzorgers,







Wist u dat…
 een schooljaar opstarten een hele klus
is?
 wij weer bijna ‘alle hens aan dek’
hebben?
het team op volle sterkte is?
de MR op volle sterkte is?
de OR op volle sterkte is?
de klassenouders op volle sterkte zijn?
de biebgroep bijna op volle sterkte is?

Hartelijk Welkom…
Er is al een welkomstbericht uitgegaan, maar toch
nog even de opmerkingen: fijn dat u allen weer de
tred naar - en het ritme van school heeft opgepakt
en dat de schoolbanken weer vol zitten met
leergierige kinderen. Wij hebben er zin in!

Kalfjeslaan 370
1081 JA Amsterdam
t: 020 6432020
f: 020 4539569
e: stjozef.directie@askoscholen.nl
www.sintjozefschoolamsterdam.nl

Luizen aanpak…

Net als andere scholen worden
wij jammer genoeg
geconfronteerd met luizen na de
vakanties. De
luizenproblematiek is een
hardnekkige. Luizen laten zich
niet zomaar wegjagen. Zijn ze
weg, dan wandelen ze vrolijk
weer terug. Onze aanpak is erop gericht het zo snel
mogelijk uit te bannen. Daarom werken we er
(gelukkig) met z’n allen aan en vragen de
klassenouders andere ouders voor de reguliere
controles. In het kwartaalbericht kunt u straks ook
lezen dat wij bij neten u op hoogte stellen en bij
luizen telefonisch contact op nemen met u om uw
kind op te halen en thuis te behandelen. Dit is een
verzoek aan u omdat wij de luizen echt snel willen
uitbannen. Wanneer er sprake is van neten en/of
luizen verwachten wij natuurlijk echt dat u er actief
aandacht aan besteedt. Alleen als iedereen actief
bestrijdt (op school en thuis) lukt het ons om
luizenvrije groepen te realiseren.
Bijzonder project…

Met pensioen…

Begin oktober is het zo ver,
dan heb ik mijn
pensioengerechtigde leeftijd
bereikt! Ruim tien jaar heb ik
met veel plezier op de
Jozefschool gewerkt. Hiervoor
dank aan de ouders, kinderen
en collega’s. Ik zal de
kinderen vast gaan missen, zo
nu en dan. Maar ga ook
genieten van de vrije tijd die
ik krijg! Mijn eerste pensioenactiviteit is een reis
naar Australië in november. Daarna ga ik kijken wat
er op mijn pad komt. Het ga jullie goed op de
Jozefschool,
Lieve groet,
Ellen Kolk
Wij gaan onze collega erg missen en wensen haar een heerlijke tijd en
zien haar gelukkig nog af en toe op school in een andere hoedanigheid
Jippie…
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Voor de groepen 5 t/m 8 is een uitnodiging
gekomen voor een heel bijzonder project: kom
zingen in het Concertgebouw! School is gevraagd
een muzikale bijdrage te leveren aan het
Dividendconcert dat gegeven wordt in de Grote
Zaal van het Concertgebouw. Dit concert vindt
plaats op woensdagavond 11 oktober met als
generale repetitie maandagmiddag 9 oktober.
Donderdag 12 oktober start de school voor deze
kinderen -zo gewenst- een uurtje later. De bijdrage
van kinderen van onze school zal bestaan uit het
samen zingen van 3 liedjes met bewegingen met
piano begeleiding, voor het aanwezige publiek.
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Wij zijn vereerd dat er aan de Sint Jozefschool
gedacht is en wij omarmen dit project. Het sluit
goed aan bij ons muziekonderwijs en de activiteiten
in onze ‘Gouden Weken’ tijdens de eerste weken
van het schooljaar. Alle ouders van de groepen 5
t/m 8 hebben een brief per mail ontvangen met de
eerste praktische informatie en twee formulieren
voor ondertekening voor akkoord zijn aan de
kinderen meegegeven.
p.s. overigens worden de liedjes in de andere
groepen ook gezongen. In de link staat de muziek
om te oefenen.
Aanpassing jaarplanning…
Vanwege het bovenstaande
project zijn we genoodzaakt een
kleine aanpassing te doen in de
jaarplanning. Op maandagmiddag 9 oktober is er
wel school voor alle groepen. De andere dagen van
de week (di t/m vr) zijn de kinderen om 12.30 vrij.
Dit in verband met de geplande
kennismakingsgesprekken. De reden waarom wij
het voor iedereen een schoolmiddag laten zijn, is
dat wij ervan uitgaan dat het voor u prettiger is
wanneer al uw kinderen naar school gaan. Mocht u
andere plannen hebben gemaakt (voor die
maandagmiddag) waardoor dit niet uitkomt, neemt
u dan even contact op met de leerkracht.
Schoolreisje…
De schoolreiscommissie (ouders en leerkrachten)
zijn al volop bezig met de voorbereidingen. Het
schoolreisje maakt onderdeel uit van de ‘Gouden
Weken’ (belangrijke activiteiten voor de
groepsvorming) en staat gepland op donderdag 28
september. Binnenkort ontvangt u via de mail de
brief met de bestemmingen, alle regelzaken en de
praktische informatie.
Schoolfotograaf…
Dinsdag 26 september is de
schoolfotograaf er weer!

Dit jaar is er een iets andere
opzet. In plaats van 2 dagen met
één fotograaf hebben we gekozen
voor 1 dag met twee fotografen, een fotograaf voor
de portret foto en een fotograaf voor de klassenfoto.
Het is een overvol programma maar het gaat vast
veel mooie plaatjes opleveren. Alle kinderen
worden individueel en met hun groep
gefotografeerd. U hoeft daar niets voor te doen.

het aantal leerlingen groeit is
het niet meer mogelijk om dit nog te faciliteren.
Wilt u broertjes/zusjes die op onze school zitten,
eventueel samen oudere en jongere broers en zussen
die niet meer op school zitten, laten fotograferen,
dan geven wij hiervoor apart de gelegenheid op
Dinsdagochtend 26 september van 08.00 tot 08.30
en dinsdagmiddag 26 september van 14.45 tot
16.30.
Voor deze extra foto’s kan u intekenen voor een
tijd. Intekenen kan op woensdagochtend 20
september, donderdagochtend 21 september en
maandagochtend 25 september tussen 08.30 en
08.45 uur voor de koffiekamer bij ondergetekenden.
Nieuwe leerkrachten, OR leden, MR leden en
Vrienden van de Sint Jozefschool zijn ook van harte
welkom om gedurende de dag langs te komen voor
het maken van een foto voor het fotobord in de
kleuterhal. Je kan gewoon binnenlopen in de kleine
speelzaal beneden.
Mocht u de kinderen speciale kleding willen
aantrekken, houdt u er dan rekening mee dat de
achtergrond van de foto wit is. Een totale set bestaat
uit kleur en zwart/wit foto’s.
Namens de Ouderraad,
Esther Middelhoven
Madelon Stevens
Barbara Goossens
Biebouders groepen 4 t/m 8 gezocht…
Begin oktober gaat de
schoolbibliotheek voor groep
4 t/m 8 weer van start op de
woensdag- en vrijdagochtend
van 08.30 - 10.30 uur.

Groepen A op woensdag
Groepen B op vrijdag
Wij zijn nog op zoek naar ouders/verzorgers die
willen helpen. Je kan je aanmelden bij de leerkracht
van je kind of bij Dorette van Ravesteyn
dorette_van_ravesteyn@hotmail.com
Vermeld dan graag op welke dag je wilt helpen en
met welke frequentie (1x of 2x per maand).
Alvast heel veel dank voor jullie medewerking.
Groet,
Marit van Eupen, Annette van Eijk, Dorette van
Ravesteyn (ouders Biebgroep)

Let op: de afgelopen jaren zorgden wij er ook voor
dat broertjes en zusjes die samen op school zitten
ook op de foto’s konden tijdens schooltijd. Omdat
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speeltuin) een heerlijke plek
om te kunnen spelen. Ook onder schooltijd maken
klassen van de Sint Jozefschool graag gebruik van
de speeltuin. We vragen daarom graag uw aandacht
voor een bijeenkomst over de toekomst van de
speeltuin.
Datum: woensdag 20 september 20.00
Plaats: beheerdershuisje van Reza in speeltuin
Goudestein
Belangrijke data…

Wordt er gestaakt?...
Wij informeren u zo spoedig mogelijk of het team
van de Sint Jozefschool mee zal doen met de
staking op 5 oktober (dag van de leraar). Het kan
zeer goed zijn dat dit het geval zal zijn.
Helpende Handjes Helpen…
Een kleine moeite maar een groot gebaar! Alle
kinderen hebben een affiche in de tas meegekregen
om volgende week heel veel lege flessen op school
in te leveren. Zo helpen wij ook een handje.

















ma 18 tot 22 sept kunstenaar Dali…
do 28 sept gr 1 t/m gr 7 schoolreisje…
ma 2 tot do 5 okt gr 8 kamp…
di 3 okt studiedag; alle kinderen vrij…
woe 4 okt start Kinderboekenweek…
do 5 okt mogelijk staking…
vr 6 okt boekverkoop KBW…
maandagmiddag 9 okt wel school…
di 10 t/m vr 13 okt ’s middags kinderen vrij…
ma mid 10 okt t/m vr mid 13 okt
kennismakingsgesprekken…
ma mid gr 5 t/m 8 repetitie in
Concertgebouw…
woe 11 okt gr 5 t/m 8 optreden in
Concertgebouw…
vr 20 okt sponsorloop…
ma 23 okt t/m vr 27 okt herfstvakantie…

Met vriendelijke groet,
Jeanette Voogt en Reina Atteveld
(directie)

Uitnodiging ouders Speeltuin Goudestein…
Voor veel kinderen van de Sint Jozefschool is de
Speeltuin Goudestein (ook wel bekend als de Aldi
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