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Beste ouders/verzorgers,













Wist u dat…
 er nieuwe kinderen op school zijn?
 wij hen veel leuke nieuwe
vriendjes wensen?
er nieuwe leerkrachten zijn?
wij hen fijne collega’s wensen?
de website vernieuwd is?
u op de website nu via onderbouw naar de
groepen 1 / 2 surft?
u op de website nu via middenbouw naar de
groepen 3,4 en 5 snelt?
u op de website nu via bovenbouw naar de
groepen 6, 7 en 8 klikt?
u via die ‘bouwen’ ook de specifieke visie op
Pedagogisch Klimaat van de betreffende
bouw leest?
u via die ‘bouwen’ ook het welkomstbericht
nog eens na kunt lezen?
u via die ‘bouwen’ straks het nieuwe
kwartaalbericht kunt lezen?
natuurlijk de agenda op de site heel
belangrijk is voor uw informatie?

Welkom…
Zoals we al in het welkomstbericht schreven, heet
het team alle kinderen en ouders graag welkom in
het schooljaar 2014-2015. We gaan er weer een
mooi jaar van maken met veel plezier, spelen en
leren. Er is een aantal nieuwe zaken geregeld. U
leest er meer over in deze Nieuwsbrief.
Nog even het vakantierooster en meer…
herfstvakantie
Kerstvakantie
voorjaars vakantie
Goede Vrijdag + Pasen
Koningsdag
meivakantie
2e Pinksterdag

13-10-2014 t/m 17-102014
22-12-2014 t/m 2-1-2015
23-2-2014 t/m 27-2-2015
3-4-2015 + 6-4-2015
27-4-2015
4-5-2015 t/m 15-5-2015
25-5-2015

gr 1 t/m 3 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

19-9-2014
27-10-2014
20-2-2015

25 jaar bij de baas…
Hoera, juf
Liesbeth is deze
week 25 jaar in het
onderwijs ennnnn
25 jaar op de Sint
Jozefschool. (Eigenlijk
stiekem nog langer, want ze
heeft hier ook stage gelopen)
Vele generaties zijn dus in de
kleuterklas bij juf Liesbeth
geweest met veel plezier.
Liesbeth: Van Harte
Gefeliciteerd met dit jubileum en nu maar op naar
de 40!
BEVO-lessen…
Een enkele ouder heeft het wellicht al
gehoord van het eigen kind en u heeft
het zeker vorig schooljaar in de
Nieuwsbrief kunnen lezen. We
hebben een meester voor Bevo. U zult
wellicht denken: wat is dat nu weer?
Welnu, Bevo staat voor Beeldende Vorming.
Meester Tjalling geeft dit schooljaar dit vak aan de
kinderen van groep 3 t/m 8. We hebben een ruimte
gecreëerd op school waar dit vak met halve groepen
gegeven kan worden. Het aloude
handenarbeidlokaal bestaat immers niet meer in
nieuwe schoolgebouwen. Dus hebben we het anders
geregeld. De lessen gaan volgende week van start.
Laat creativiteit op de Sint Jozefschool maar hoogtij
vieren!

Extra vrij dagen + studiedagen…
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Zij hebben, sportief en stoer als zij zijn, de
uitdaging aangenomen. Brrrr koud hoor! Voor het
zeer goede doel: onderzoek naar de ziekte A L S,
wordt vervolgens een bedrag gedoneerd! Vindt u
het ook sportief en stoer van deze twee helden: ga
dan naar: http://www.als.nl/ voor een eigen donatie.

Het Bevo-lokaal met de eerste schilderijen gemaakt door groep 6.

Muzieklessen…

Zeer binnenkort krijgen we ook
een vakdocent muziek op school.
Zijn/haar naam is nog onbekend,
maar dat het vak muziek door
een specialist gegeven gaat
worden is zeker. Hoe werkt het? De ene week geeft
de vakdocent les en de andere week de eigen
leerkracht. Zo gaat ’t het hele jaar door. De eigen
juf / meester leert zo veel van de vakdocent. Ik zeg
maar weer: laat muzikaliteit op de Sint Jozefschool
maar hoogtij vieren!
Even voorstellen…

Ik ben Edwin Lips en
ben samen met Hella
Jansen begonnen in
groep 7b. Hiervoor heb
ik gewerkt op IJburg,
in de Pijp en in
Velserbroek. Hard
werken, maar zeker
ook veel plezier maken in een gezellige klas vind ik
erg belangrijk. Daar zal ik ook hier mijn best voor
doen. Hobby's zijn vooral muziek luisteren
(vooral Coldplay, Muse Stereophonics en
Queen) en tekenen. Maar ik kan ook bijzonder
genieten van "alles" wat met Groot-Brittannië te
maken heeft. Met mijn vrouw en dochter woon ik in
Velserbroek, maar zal binnenkort verhuizen naar
Haarlem. Mijn twee zoons zijn het huis uit. Ik heb
gemerkt dat ik in een leuk team terecht ben
gekomen en een leuke groep heb, dus ik verwacht
dat ik hier een mooie tijd zal krijgen!!
Ice-bucket challenge, zo maar spontaan…
Juf Françoise en een
klasgenoot zijn uitgedaagd
door een leerling van de groep
voor de Ice-Bucket Challenge.
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Verkeersberichtje…
Beste ouders,
U heeft het vast al gezien:
rondom de school hangen de
inmiddels bekende spandoeken
met de tekst “De scholen zijn
weer begonnen”. Ouders kunnen
een belangrijke bijdrage leveren aan de
verkeersveiligheid rond school. Breng en haal uw
kind(-eren) bij voorkeur lopend of met de fiets. Zo
voorkomen we een (te) druk autoverkeer rond de
school aan het begin en einde van de schooldag.
Bovendien leren kinderen zo in de praktijk waarop
ze moeten letten als verkeersdeelnemers. Kunt of
wilt u uw kind(-eren) echt niet anders dan met de
auto naar en van school brengen en halen, dan
verzoeken we u vriendelijk doch dringend de
veiligheid van de andere schoolgaande kinderen te
respecteren door u aan de geldende
snelheidslimieten te houden en uw auto op enige
afstand van de school te parkeren. Hartelijk dank
voor uw medewerking!
Marianne Bronkhorst
Verkeersouder Sint Jozefschool
Talententent is weer begonnen…
Vanaf maandag 15 september
starten de naschoolse activiteiten
van de Talententent. Heb je zin in
mozaïek, turnen, voetballen of
animatie maken? Kies wat jij leuk
vindt en schrijf je in via
www.dynamo-amsterdam.nl/talententent.nl De
Talententent biedt basisschoolkinderen in
Amsterdam stadsdeel Zuid kunstzinnige activiteiten
om zo hun eigen talenten te ontdekken. Iedereen
kan meedoen. De Talententent van Dynamo werkt
met professionele vakdocenten en biedt gevarieerde
en uitdagende activiteiten. Het volgen van een
activiteit bij de Talententent is niet alleen leerzaam
maar vooral ook leuk! Binnenkort komen wij de
folders uitdelen op de scholen. Wil je al een beetje
kennis maken met onze activiteiten? Kom dan naar
onze open markt op 27 augustus in de openbare
bibliotheek Buitenveldert of op 3 september in ’t
Viertje( bij basisschool de Rivieren)!
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Het complete en actuele overzicht van de
Talententent staat altijd op deze website
www.dynamo-amsterdam.nl/talententent.
Belangrijke data…










 ma 25 aug infoavond gr 1 t/m
4; start 19.00u
 ma 25 aug info voor
klassenouders 1 t/ m 4; start 20.15u
di 26 aug infoavond gr 5 t/m 8; start 19.00u
di 26 aug info klassenouders 5 t/m 8; start
20.15u
ma 8 sept fotograaf
ma 8 sept start Keith Haring
di 9 sept fotograaf
ma 15 sept t/m vr 10 okt kennismakingsgesprekken
do 18 sept schoolreisje
vr 19 sept kd 1 t/m 3 vrij i.v.m. studiedag lkn

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