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Beste ouders/verzorgers,







Wist u dat…
 de groepen 7 op de dependance
Catharina van Clevepark 10 leskrijgen?
 De leerkrachten vorige week daar veel
werk verzet hebben?
het er daar ook gezellig en werkbaar uitziet?
de start daar prima is verlopen?
de kinderen enthousiast maandagochtend het
gebouw binnentraden?
ook ouders best onder de indruk waren van
het mooie pand?
het ook nog best even wennen zal zijn, zo
rustig als het er is?

Start schooljaar…
Graag heten wij iedereen en in het bijzonder nieuwe
kinderen en ouders welkom op onze school. Wij
hopen dat zij zich snel opgenomen voelen in onze
leergemeenschap. Ook voor enkele nieuwe
collega’s een nieuwe start. Zij stellen zich graag in
de volgende nieuwsbrief voor!
Informatieavonden…
Deze weken vinden de informatieavonden plaats. U
kunt dan met elkaar (hernieuwd) en met de
leerkrachten kennismaken. De leerkrachten nemen
met u het jaar door, informeren u over de leerstof,
de werkwijze, excursies en andere activiteiten. Wij
vinden het voor uw kind en onze leerling belangrijk
dat deze kennisdeling van het ‘schoolse leven’
(spelen, ontwikkelen, plezier maken, leren, werken)
plaatsvindt dus zien uit naar uw komst.
Fotograaf…

Op maandag 24 september
komt de schoolfotograaf voor
alle klassenfoto’s en
individuele foto’s. Er is net
als vorig jaar de mogelijkheid
om van 08:00u-08:30u en van
14:45u-16:30u broer/zus foto’s te laten maken, dus
ook met eventuele jongere of oudere broers en
zussen die niet (meer) op de Sint Jozefschool zitten.
U kunt zich hiervoor inschrijven op:

Woensdag 19 september 12:00u-13:00u

Donderdag 20 september 14:30u-15:15u
nieuwsbrief Sint Jozefschool



Vrijdag 21 september 8:30u-9:00u
Bij goed weer zitten wij voor u klaar op het
schoolplein, bij slecht weer in de lerarenkamer.
Daarna zien we u dan graag op het tijdens het
inschrijfmoment afgesproken tijdstip met uw
kinderen bij de Schoolfotograaf in de
kleutergymzaal (naast de lerarenkamer).
Namens de OR Wilbert & Madelon
Privacy en uw actie…
Vorig schooljaar was het voor ons nog mogelijk de
groepslijsten met de 06 nummers door te geven aan
b.v. de klassenouders. Dat is nu met de nieuwe
wetgeving ingewikkelder geworden en toch willen
we met elkaar goed kunnen communiceren. We
vliegen daarom even via een andere route het
uitwisselen van de 06 nummers aan. We vragen
tijdens de informatieavond of u bezwaar heeft dat
wij uw 06 nummer doorgeven aan de klassenouders
Indien u niet in de gelegenheid bent te komen stuurt
u dan graag mailtje met bezwaar: dat kan naar
Vicky Hecker, onze nieuwe Jacky,
(v.hecker@askoscholen.nl).
Opening Villa Randwijck…

Aanstaande zaterdag
is de grote opening
van Villa Randwijck.
Ze hebben een
feestelijk programma
en heten u zeer welkom om gezellig langs te komen.
Dan kunt u direct even zien in welk gebouw onze
groepen 7 dit schooljaar leskrijgen. Klikt u maar
hier voor de uitnodiging en het programma
Buitenspelende kinderen…
In de middag spelen de groepen drie ook nog even
buiten. Lekker samen alle indrukken van het nieuwe
leren leesproces van je af rennen. Heerlijk. Om dit
prettig te laten verlopen vragen we de ‘vroege’
ouders nog niet (met fietsen) het schoolplein te
betreden. Wacht u graag even tot de groepen weer
naar binnen zijn! HD
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Schoolbibliotheek…

Belangrijke data…









di 11 sept gr 4b, 5 t/m 8 info-avond…
do 13 sept gr 3 t/m 4a info-avond…
do 20 sept gr 1 en 2 info-avond…
ma 24 sept fotograaf…
woe 25 sept gr 7 kinderpostzegels…
do 27 sept gr 1 t/m 7 schoolreisje…
ma 1 okt t/m do 4 okt kamp gr 8…

Met vriendelijke groet,
Jeanette Voogt en Reina Atteveld
(directie)
De schoolbibliotheek is verhuisd naar ons lege
lokaal op de eerste verdieping. De biebmoeder
Marit heeft er een hele echte bibliotheek van
gemaakt die zeer uitnodigt tot lekker boekjes
uitzoeken. Dank je wel Marit voor de energie en
creativiteit die je hierin gestoken hebt. Neemt u
graag maar even een kijkje in de bieb. Heeft u zin
en tijd om mee te draaien als bibliothecaresse of
bibliothecaris? Meldt u dan graag aan. Dat kan door
een mailtje te sturen naar ons. Ook de kleuters
hebben een eigen bibliotheek. Als er kleuterouders
zijn die ook mee willen draaien, graag!
Verkeersveiligheid…
De verkeerssituatie rondom scholen verdien altijd
extra aandacht. Helaas was gisteren in het nieuws
dat er steeds meer ongelukken gebeuren met
schoolgaande kinderen. Ook rondom onze school is
het belangrijk er aandacht aan te blijven besteden.
Want we kunnen als leerkrachten en ouders zelf ook
veel doen. Op echte parkeerplekken parkeren b.v.
Op de St Jozefschool is er een groep ouders die hier
actief met de gemeente over praat. O.a.: in hoeverre
er aanpassingen gerealiseerd moeten worden aan
b.v. de Cuserstraat. Een drukke doorgaande weg
maar ook een doorfietsroute van Amsterdam naar
Amstelveen en andersom. Binnenkort vindt de
eerste ‘schouw’ plaats met beleidsmakers gemeente.
Leren Cadetzeilen…
Zondag 23 september van 10.00-16.00 uur
kun je op de Nieuwe Meer
meedoen aan een introductie.
Voor alle kinderen van 7 t/m 16
jaar die willen leren
wedstrijdzeilen in de Cadet, dé
zeewaardige tweemansboot voor
de jeugd. Wel even aanmelden. Kijk maar hier!
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