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Beste ouders/verzorgers,


























Wist u dat…
 alle teamleden u graag weer van
harte welkom heten bij dit schooljaar
2015-2016?
wij er een ‘onderwijzerig’ goed jaar van
maken?
leerkrachten heel blij zijn alle kinderen weer
op school te zien?
wij genieten van hun vakantieverhalen?
wij gestart zijn met de Gouden Weken?
er een nieuwe taalmethode is?
deze methode Taal Actief heet?
bij Taal Actief ook digitale software hoort?
de gymmeester vorig schooljaar een
onderzoek heeft uitgevoerd over
buitenspelen?
er bijzondere plannen klaarliggen?
de gymmeester samen met de Cruijff
foundation aan het schoolplein mag werken?
dit project de school is ‘aangeboden’?
dit een bijzondere en dankbare verrassing
was?
de kinderen er straks van gaan genieten?
er nieuwe leerkrachten op school zijn?
zij er ook veel zin in hebben?
er helaas in de vakantie ook minder leuke
dingen gebeurd zijn?
de school nu 18 laptops minder heeft?
die nu in het bezit zijn van de ongewenste
insluiper, die het nodig vond de boel te
vernielen?
dit de laptops waren waarmee de kinderen in
de groep werkten?
wij ons niet laten kisten, maar ons pro-actief
opstellen?
wij samen met de kinderen ‘een rennende
actie’ willen organiseren?
wij u daar later meer over informeren?

GMR vacatures…
Beste ouders,
Met ingang van het schooljaar 2015/2016 zijn er 2
vacatures in de oudergeleding van de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(GMR) van de ASKO. Voor een goede
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onderwijskwaliteit is medezeggenschap van groot
belang. De GMR houdt zich bezig met
medezeggenschap op 'bovenschoolse' onderwerpen,
ofwel een veelheid aan onderwerpen die van
gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of
voor een meerderheid van de scholen binnen de
ASKO. De GMR vergadert circa 7 keer per jaar,
veelal op dinsdagavond. Hierbij willen wij
betrokken ouders van harte uitnodigen zich
kandidaat te stellen voor de GMR. Kandidaten
hoeven niet in een lokale MR te zitten. Mochten er
meer dan 2 kandidaten zijn dan zal er een
verkiezing worden gehouden onder de lokale MRen. Voor nadere informatie en/of aanmelding
(inclusief motivatie) kunt u een mailtje sturen naar
gmr.asko@askoscholen.nl.
Peter Thibaudier, voorzitter GMR
Zeilen is leuk…
Wil je leren wedstrijdzeilen? Geef
je dan nu op voor de opstapdag op
23 augustus van 10.00u tot
16.00uur op het Nieuwe Meer en
ervaar zelf hoe leuk zeilen is!

Kinderen van 7 tot 12 leren bemannen bij
wedstrijdzeilen. Ervaring niet nodig, wel een
zwemdiploma A+B.

Kinderen van 12 jaar en ouder die zelf willen
sturen moeten daarnaast in het bezit zijn van
CWO-2
Klik hier voor meer informatie
Wat een pech en een brutaliteit…
Zoals u wellicht al duidelijk is
geworden bij de ‘wistudatjes’ zijn alle
kinderlaptops uit de speciale kar
gestolen. In de vakantie is het door
Reina ontdekt. Natuurlijk is er
onderzoek geweest naar het hoe en wanneer van de
ontvreemding en is er aangifte gedaan. Het is echter
onzeker of school de geleden schade bij de
verzekering kan verhalen. Naast het feit dat ‘stelen’
toch echt verboden is en school hierdoor behoorlijk
gedupeerd is, is het voor de kinderen een strop. Zij
kunnen nu niet door met de digitale software,
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horende bij de lesmethodes. Omdat wij toch al de
wens hadden extra te investeren in de digitale
verwerking door de kinderen en al stiekem dachten
aan de actie als een ‘sponsorloop’ voor het eigen
goede doel, zijn wij nu wel genoodzaakt om dit te
realiseren. Vandaar dat we de kinderen willen
vragen om hieraan mee te doen onder de slogan: ‘Ik
loop warm voor meer digitaal’ Sponsort u mij?
Binnenkort verneemt u meer over deze rennende
warmwordende actie voor meer digitaal.
Gevonden voorwerpen…

een goede school? En hoe garanderen we de beste
kwaliteit onderwijs?
We vinden het uiteraard belangrijk dat er zoveel
mogelijk belangstellenden op de hoogte zijn van dit
programma. In dat licht zou ik u willen vragen of
het mogelijk is om dit programma via e-mail,
nieuwsbrief of website te delen met uw collega’s en
eventuele anderen geïnteresseerden.
Voor een overzicht van de films en onze gasten
kunt u op onze website kijken:
http://www.debalie.nl/agenda/podium/stadsgesprek
%3a-het-amsterdamseonderwijs/e_9781834/p_11742176/
Mochten er vragen zijn, bel of mail gerust.
Ik kijk uit naar uw reactie!
Hartelijke groet,
Willem Lenders
De Balie | Medewerker Communicatie & Publiciteit
communicatie@debalie.nl
+31 20 5535 173

Het is altijd een leuk gezicht wanneer buiten de
gevonden voorwerpen uitgestald liggen en hangen.
Want u mist deze artikelen toch? Heeft u geen
gelegenheid gehad het vestje van de kapstok te
halen of de schoenen, slippers en sokken van de
pingpongtafel? Dan liggen ze nog een week in de
kist bij het kantoortje van meneer Willem.

Amsterdammertje…
In de link treft u de ‘gezinsagenda
Amsterdammertjes editie najaar 2015’. Dit komt
van de gemeente Amsterdam. In de agenda staan
allerlei leuke activiteiten vermeld voor kinderen en
gezinnen.
Emily geboren…
Juf Renate en haar man Koert
hebben een dochter gekregen. Ze
heet Emily. Een jong gezin met
twee meisjes! Wat een geluk.
Van Harte gefeliciteerd!
Vakantierooster en meer…

Uitnodiging stadsgesprek…
Op dinsdag 8 september vindt Stadsgesprek: Het
Amsterdamse onderwijs plaats in De Balie, waarbij
we de balans gaan opmaken met Simone
Kukenheim na haar eerste jaar als wethouder van
onderwijs. Omdat dit programma mij een
interessant programma lijkt voor u en uw collega’s,
stuur ik u deze e-mail.

Onder leiding van journalist Lorianne van Gelder
(Het Parool) spreken we Simone Kukenheim,
ouders, docenten en andere belanghebbenden over
de staat van het Amsterdamse primaire onderwijs én
de overstap naar het voortgezet onderwijs. Hoeveel
keuzevrijheid hebben ouders nog bij het kiezen van
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herfstvakantie
Kerstvakantie
voorjaars vakantie
Goede Vrijdag + Pasen
Koningsdag
meivakantie
2e Pinksterdag
juni vakantie
zomervakantie

19-10-2015 23-10-2015
21-12-2015 01-01-2016
29-02-2016 04-03-2016
25-03-2016 en 28-03-2016
27-04-2016
02-05-2016 06-05-2016
16-05-2016
13-06-2016 17-06-2016
15-07-2016 26-08-2016

Extra vrij dagen + studiedagen…
gr 1 t/m 4 vrij i.v.m.
studiedag
gr 1 t/m 8 vrij i.v.m.
studiedag
gr 1 t/m 8 vrij i.v.m.
studiedag
gr 1 t/m 8 vrij i.v.m.
studiedag

18-09-2015
26-10-2015
05-02-2016
07-03-2016
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gr 1 t/m 8 vrij i.v.m.
studiedag
gr 1 t/m 8 vrij i.v.m.
studiedag

24-03-2016
29-03-2016

Bijzondere eindtijden…
maandag 05-10-2015 t/m
vrijdag 09-10-2015
maandag 05-10-2015
dinsdag 06-10-2015
woensdag 07-10-2015
donderdag 08-10-2015
vrijdag 09-10-2015
donderdag 17-12-2015
vrijdag 18-12-2015
donderdag 28-04-2016
vrijdag 15-07-2016

Andere eindtijden i.v.m. de
kennismakingsgesprekken
12.30 uur
12.30 uur
12.30 uur
12.30 uur
12.30 uur
12.00 uur
12.00 uur
school start 9.30 uur
12.00 uur

Agenda speciaal…
Informatieavond
groep 1 t/m 4 (dinsdag)
Bijeenkomst
klassenouders
1 t/m 4 (dinsdag)
Informatieavond
groep 5 t/m 8 (donderdag)
Bijeenkomst
klassenouders
5 t/m 8 (donderdag)
Fotograaf
Kamp groepen 8
Schoolreisje 1 t/m 7
Kennismakingsgesprekken
Kinderboekenweek
Wereldgodsdienst Islam
Islam intro voor
belangstellende ouders
Sint Maarten
Sinterklaas
Kerstviering
Carnaval
Paasviering
Cito eindtoets groep 8
Koningsspelen
Koningsdag
Avondvierdaagse

01-09-2015
19.00-20.00 uur













do 3 september klassenouders bijeenkomst 5 t/m
8; tijd: 20.15-21.00
vr 4 sept ontruimingsoefening
ma 7sept en di 8 sept schoolfotograaf (kinderen,
leerkrachten en ouders OR, MR en Vrienden
van St. Jozef)
ma 7 sept t/m vr 11 sept kunstenaar Johannes
Vermeer centraal
di 15 sept stagiaires komen op school
di 15 sept t/m vr 18 sept gr 8 op kamp
do 17 sept schoolreisje gr 1 t/m 7
vr 18 sept studiedag gr 1t/m 4, kinderen vrij
do 1 okt t/m za 10 okt Kinderboekenweek
ma 19 okt t/m vr23 okt herfstvakantie
ma26 okt studiedag team, kinderen vrij

Met vriendelijke groet,
Eva de Beijer-Kock, Françoise Blaauw, Ivica
Timman-Grobben (teamleiders) en Reina Atteveld
(directeur)

01-09-2015
20.15-21.00 uur
03-09-2015
19.00-20.00 uur
03-09-2015
20.15-21.00 uur
07-09-2015 en 08-09-2015
14-09-2015 17-09-2015
17-09-2015
5-10-2015 t/m 9-10-2015
4 middagen: 13.00-17.00u
1 avond: 18.30-21.00u
01-10-2015 09-10-2015
02-11-2015 13-11-2015
05-11-2015
11-11-2015
02-12-2015
17-12-2015
03-02-2016
23-3-2016
19-04-2016 21-04-2016
22-04-2016
27-04-2016
09-05-2016 12-05-2016

Belangrijke data…



 di 1 sept informatieavond gr 1
t/m 4; tijd: 19.00-20.00
 di 1 september klassenouders
bijeenkomst 1 t/m 4; tijd: 20.15-21.00
do 3 sept informatieavond gr 5 t/m 6; tijd 19.0020.00
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