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Beste ouders/verzorgers,
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t: 020 6432020
f: 020 4539569
e: stjozef.directie@askoscholen.nl
www.sintjozefschoolamsterdam.nl

Wist u dat…

met dit schooljaar de Sint Jozef het
ste
146 schooljaar ingaat?

de 150ste dus al in zicht komt?
er al een enerverende week opzit?
wij met plezier en volop lerend de volgende
39 weken zullen volmaken?
deze nieuwsbrief u weer even uitnodigt tot
de orde van de onderwijsdag?

Welkom…
Dit team wenst iedereen een leerzaam schooljaar.

Wennen in de nieuwe groep…
Een nieuw schooljaar is altijd
spannend. Voor nieuwe
kinderen, die van een andere
school komen. Maar ook voor
bestaande groepen die een
nieuwe juf(fen) of meester(s) voor de groep krijgen.
Leuk spannend… dat wel! De eerste week zit erop
en de ‘Gouden Weken’ zijn gestart. ‘Gouden
Weken’ zijn bedoeld om de groepsvorming (ook al
zit je 5 jaar met dezelfde kinderen in de groep) te
optimaliseren voor een jaar ‘leren’ en ‘plezier
maken met elkaar’. In het groepsvormingsproces
zitten de volgende fases:

Forming (oriënteren) Leerlingen leren elkaar
kennen. De groep zoekt naar veiligheid en
structuur.

Storming (presenteren) De verhoudingen tussen
de leerlingen worden duidelijk. Wie is er leider
en wie is er volger?

Norming (normeren) De regels, waarden,
normen van de groep worden bepaald. Iedereen
krijgt een eigen taak in de samenwerking.

nieuwsbrief Sint Jozefschool



Performing (presteren) De groep wordt een
team en is klaar voor samenwerking. Er zijn
ongeschreven regels waar iedereen zich aan
houdt.

Reforming (evalueren) Het einde van een
periode is in zicht; dat geeft weer een nieuwe
groepsdynamiek.
De activiteiten die plaatsvinden zijn diverse
groepsspelletjes, Energizers, gesprekken, regels
samen bepalen etc.. We wensen iedereen ‘Goede
Gouden Weken’.
Informatieavond…
Volgende week vinden de informatieavonden
plaats. Op de informatieavond vertelt de leerkracht
van uw kind alles over het schooljaar. U krijgt
antwoord op allerlei vragen van onderwijskundige
aard. Zoals bijvoorbeeld: Wat is er bij het vak taal
belangrijk dit jaar? Waar liggen de accenten bij
rekenen? Waar kunt u uw kind thuis bij helpen?
Met welke educatieve software kunnen de kinderen
zelfstandig werken? Welke vragen leven bij u? Stel
ze graag! De afspraken en regels van de klas
worden duidelijk gemaakt en de uitstapjes en leuke
activiteiten worden benoemd. Ook zal de leerkracht
aangeven waarbij ondersteuning van ouders
gewenst is, want met ouderparticipatie is in het
onderwijs meer mogelijk. En een positieve
ouderbetrokkenheid thuis over het onderwijs èn de
school is, zo blijkt uit onderzoek, een van de sterke
pijlers voor succesvol leren van kinderen. En
natuurlijk staat de avond in het teken van
kennismaken en elkaar ontmoeten. Het team wenst
u een informatieve en gezellige avond toe! We
beginnen om 19.00 uur.





Dinsdag 19.00-20.00: groepen 5 t/m 8
aansluitend meeting klassenouders
Donderdag 19.00-20.00: groepen 1 t/m 4
aansluitend meeting klassenouders

Klassenouders…
De St. Jozefschool voelt nog als een buurtschooltje,
maar we zijn wel een grote school. We hebben 500
leerlingen die uit ongeveer 300 gezinnen komen.
Dus 600 ouders om mee te communiceren! Wij zijn
dan ook heel erg blij dat de klassenouders, daar een
schakel in kunnen vervullen. Want goed
geïnformeerde ouders zijn van groot belang voor
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onze school. De rol van klassenouder in onze school
is dus een belangrijke in de communicatie maar ook
in de ondersteuning tussen:
1. groepsleerkracht(en) en ouders
2. school en ouders
3. ouderraad en ouders
Om één lijn in de taak te waarborgen, is er een
bijeenkomst gepland waar informatie, ervaringen en
ideeën uitgewisseld worden.

Dinsdag 20.15-21.00: klassenouders 5 / 8

Donderdag 20.15-21.00: klassenouders 1 / 4

Locatie: koffiekamer
Oh ja …niet geheel onbelangrijk: kinderen vinden
het geweldig als hun papa of mama een handje
meehelpt in ‘hun’ klas/school. Bij voorbaat al
hartelijk dank voor het komende schooljaar!



Schoolfotograaf…

Na iedere vakantie ontvangt u
een kwartaalbericht met
activiteiten en aandachtspunten voor de komende
periode. Leest u dat t.z.t. ook graag even door!

Hierbij alvast een
belangrijke datum in uw
agenda. De schoolfotograaf
komt op dinsdag 24
september en is van plan
weer leuke foto’s te maken
van uw kinderen.
Minimarathon…
Ook dit jaar organiseert Dynamo de Mini Marathon.
Dit betreft een 1 kilometerloop, die wordt gehouden
tijdens de Marathon van Amsterdam op zondag 20
oktober. Bij dit terugkerende evenement lopen de
kinderen in twee leeftijdscategorieën een
hardloopwedstrijd. Er wordt bij de Riekermolen aan
de Amstel gelopen door kinderen van 4-7 en 8-12
jaar.
Vorig jaar was onze school zeer goed
vertegenwoordigd. Hopelijk laten we ook deze
editie zien hoe sportief de kinderen van de St. Jozef
zijn. Er zijn prijzen te winnen, maar uiteraard staat
plezier altijd voorop. Iedereen krijgt daarom
sowieso een medaille na afloop. Verder is er een
springkussen en zijn er allerlei andere
festiviteiten. Na afloop van de Mini Marathon zie
je de wedstrijdlopers van de Marathon van
Amsterdam langskomen!
Inschrijven kan voor één euro bij meester
Sjoerd. Deze euro komt ten goede aan het
Jeugdfonds Sport. Let
op: er kunnen maximaal 60 kinderen worden
ingeschreven. Als je je op school inschrijft, dan kan
het startnummer bij een speciaal St.
Jozef kraampje worden afgehaald. Wel zo leuk
om niet alleen voor jezelf maar ook met elkaar 'voor
de school' te rennen.
 Op zondag 20 oktober 2019 kun je vanaf
09.10 uur het startnummer afhalen.
nieuwsbrief Sint Jozefschool

De Warming-up begint
om 09.30 uur.
 De start van de 1KMloop vindt plaats om 09.45
uur.
Op de website van Dynamo Amsterdam kun je
een impressie krijgen van de jaarlijks gehouden
MiniMarathon:https://www.dynamoamsterdam.nl/nieuws/minima
rathon-2018/ Verdere informatie omtrent de Mini Marathon

2019 zal daar binnenkort ook te vinden zijn.

Meester Sjoerd
Welkomstbericht en Kwartaalbericht…
Volgende week ontvangt u
een groot Welkomstbericht
(per bouw) met vele ‘weetjes’
van de school. Leest u dat graag even door!

Iedere twee weken treft u op
de website een verse
Nieuwsbrief aan. We sturen die ook via Bratpack
naar uw mail. Merkt u dat u deze niet ontvangt?
Stuurt u dan graag een mailtje naar Vicky
(v.hecker@askoscholen.nl ).
Kamp gr 8…

De groepen 8 gaan lekker snel op kamp, wat een
goede activiteit om ‘Gouden Weken’ te benutten
voor het groepsproces. Door omstandigheden start
het kamp één dag eerder en wel op ZONDAG 8
sept. Donderdag en vrijdag zijn de kinderen dan
vrij. Veel plezier!
Schoolreisje…
Het schoolreisje voor de groepen 1 t/m 7 vindt
natuurlijk ook plaats in de ‘Gouden Weken’ en wel
op donderdag 26 september. De Ouderraad is van
de organisatie en al hard aan het werk! Waar gaan
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de afzonderlijke bouwen heen? Wij verklappen het
nu nog niet!
Wat gaan we doen dit jaar…
De plannen voor dit schooljaar worden altijd
beschreven in een (intern en ASKO) jaarplan en is
gebaseerd op het schoolplan (2019-2023). Het
schoolplan staat binnenkort achter de inlog voor u
op de website. In het kort zijn dit onze grote
plannen:

Boeiend OnderwijsVoortzetting van het
rekenonderwijs ‘uitdagend en passend’ bij het
individuele niveau van de kinderen en de
weektaak verder uitbouwen.

English lessons from group 1 untill group 8.
Together we will make the children enthusiastic
about the English language and make them feel
comfortable speaking it.

Leren blijvend zichtbaar maken. Het werken
met doelenposters en activerende werkvormen
optimaliseren en de regie over het eigen leren
meer door de kinderen te laten ervaren.

Doorgaande leerlijn groep 2 naar groep 3. De
ontwikkeling van het Spelend Leren zet zich
voort.

De leerkrachten van de groepen 1 en 2 gaan met
elkaar veel uitwisselen over het ‘Onderwijs aan
het Jonge Kind’. Er zullen nog meer mooie
lessen en activiteiten ontspruiten.

Zaakvakken onderwijs met de methode Blink,
waarbij de 21ste eeuwse vaardigheden optimaal
aan de orde komen, wordt verdiept.

De ICT leerlijn voor kinderen (mediawijsheid,
computervaardigheden, programmeren etc.) is
strak geformuleerd.

Kindgesprekken: kinderen vanaf groep 5
(mogelijk pilot groep 4) sluiten aan bij de
gesprekken. Zo praten we met kinderen over
hun eigen ontwikkeling i.p.v. over kinderen.

Pedagogisch Klimaat: van het IK meer naar het
WIJ!

Oriëntatie op aanpassing schooltijden. We gaan
hierover met u en ook in gesprek met de twee
andere scholen uit de wijk. De Michiel de
Ruyterschool en de Roelof Venemaschool.

De groter wordende school de gemeente
Amsterdam is verplicht de huisvesting voor de
groepen (de lokalen) te regelen. Als er geen
bouwvergunning wordt afgegeven. Wat bieden
zij dan aan?

Wvttk 
Lerarentekort…
We willen onze zorgen over het lerarentekort niet
onvermeld laten. We hebben echt grote zorgen! Ook
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al hebben wij alle groepen
goed kunnen bemensen en straalt ons team vol
werklust, ambitie en enthousiasme. We willen dit
graag zo houden! Werkdruk gerelateerd aan
lerarentekort (vervangingen, meerdere leerkrachten
voor de groepen, onderwijsuitval, kinderen naar
huis sturen) grrrr….wij gruwen ervan!
Stimuleer daarom neefjes en nichtjes, vrienden en
familie om deze mooie baan te ambiëren!
Schoolleiderstekort…

Al mopperend mopperen
we nog even door. Er
worden op dit moment
700 schoolleiders
gezocht. Dat betekent
dat er
ZEVENHONDERD
scholen zonder
onderwijskundige
leiding en
schoolorganisatorische
ondersteuning zitten.
Word schoolleider!
Leerwerktraject…
Proactief werken aan oplossingen
doen we graag. We hebben de
enthousiaste aankomend zijinstromer Roderick Jurgens een
leerwerktraject aangeboden.
Roderick is 40 jaar en vader van
twee kinderen. Roderick
heroriënteert zich op zijn
arbeidstoekomst. Na het assessment start Roderick
met de verkorte PABO. Veel plezier en succes
gewenst.
Belangrijke data…
 ma 26 aug tot herfst: Gouden Weken...
 di 3 sept: informatieavond gr 5 t/m 8...
 do 5 sept: informatieavond gr 1 t/m 4...


zo 8 sept t/m woe 11 sept gr 8 kamp...



di 24 sept: fotograaf...



do 26 sept schoolreisje 1 t/m 7…



ma 7 okt school tot 12.30 i.v.m. gesprekken...



di 8 okt school tot 12.30 i.v.m. gesprekken...



rest van de week gewone schooltijden...



woe 1 okt tot vr 11 okt Kinderboekenweek...



vr 11 okt boekenverkoop...

Met vriendelijke groet,
Jeanette Voogt en Reina Atteveld, (directie)
Pagina 3/3

