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Beste ouders/verzorgers,












Wist u dat…
 in deze periode de Cito toetsen
afgenomen worden?
 deze toetsen een goed beeld geven van
de leervorderingen?
de data een overzicht bieden op kind-, op
groeps – en op schoolniveau?
de groepsleerkrachten samen met de intern
begeleiders deze data op kind- en
groepsniveau analyseren?
dit plaats vindt tijdens de groepsbesprekingen
met de betreffende leerkracht(en) van de
groep?
zij samen dan ook bespreken of de gestelde
doelen behaald zijn?
de schoolleiding en de intern begeleiders het
schoolniveau analyseren en trendanalyses
maken?
zij ook bekijken of de gestelde doelen
behaald zijn?
Alle analyses en groepsbesprekingen nieuwe
input geven voor het dagelijks lesgeven?

Say no more…
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eerder
naar school, van 8.20 tot 8.30 knalt de muziek uit
de speakers op het schoolplein en zullen de
leerkrachten en de leerlingen een optocht/polonaise
houden over het schoolplein! Daarna is de
sleuteloverdracht aan prins en prinses carnaval! De
kinderen zijn die dag gewoon om 12.30 uur uit en
nemen hun fruit en drinken mee.
Wij hopen op een gezellige dag!
Alaaf!
Uma is geboren…

Juf Sandra en haar partner Jorma zijn op
zondagavond de blijde ouders geworden van
dochter Uma. Wij feliciteren hen van harte en
wensen hen veel babygeluk.
Nationale voorleesdagen…

Carnaval op de St. Dartelhonk op woensdag
15 februari…
Op St. Dartelhonk
vieren wij carnaval
met een groot
verkleedfeest,
spelletjes, optredens,
modeshows etc. Een
ding staat vast: de
school, de kinderen en ook de leraren zijn deze dag
verkleed! Kom allemaal woensdag 15 februari iets
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In het kader van leesbevordering en het
hebben/krijgen van leesplezier gaan wij meedoen
aan de Nationale Voorleesdagen op school. Deze
zijn van woensdag 25 januari t/m vrijdag 3 februari.
Wij zullen dit op een kleinschalige manier doen. Zo
zullen er kinderen zijn die gaan voorlezen in andere
groepen. We gaan er vooral voor zorgen dat de
kinderen in een andere bouw gaan voorlezen. Hoe
leuk is het om bijvoorbeeld in groep 6 te zitten en
iemand uit de kleutergroep komt een prentenboek
voor jou “voorlezen”……
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Natuurlijk vinden wij het belangrijk dat kinderen
ook thuis vaak/regelmatig lezen. Daarbij is het
vooral van belang dat het kind plezier heeft in het
lezen, of er plezier in gaat krijgen. Lekker
wegduiken in een spannend, ontroerend of grappig
verhaal. Een manier om dat leesplezier te
bevorderen is het voorlezen. Het kind ervaart
hierdoor dat er leuke verhalen zijn. Zo ook voor
kinderen in de bovenbouwgroepen. Tevens is het
een aspect van “begrijpend luisteren”. Misschien
doet u dat al regelmatig thuis, of anders is het een
tip. Natuurlijk bent u wederom van harte welkom
(ook om inspiratie op te doen) in de Amsterdamse
Boekhandel, Buitenveldertslaan om te participeren
in hun leesactiviteiten. Klikt u daarvoor maar hier!
Veel leesplezier gewenst, namens het hele team!
Meester Edwin
Project Mattheüs Passion…

Een muzikaal groepje heeft het idee opgevat om een
kinder Mattheüs Passion te vertolken. Dat doen we
natuurlijk rondom Pasen. Daarvoor zijn we op korte
termijn op zoek naar musicerende ouders voor het
orkest en leerlingen van groep 6, 7 en 8 voor het
koor. Bespeelt u één van de volgende instrumenten:

Strijkers : viool, altviool, cello, bas

Blazers : hobo, klarinet, fagot

Of een ander instrument waarvoor er in het stuk
aanpassingen gedaan moeten worden?
Voldoet u aan de volgende eisen: goed van blad
kunnen lezen, thuis tijd om te studeren, ervaring in
ensemble / orkest of dit willen ervaren? Wilt u
meedoen met de Mattheus Passion (we repeteren 3
x) en bent u beschikbaar op woensdag 12 april
(ochtend en avond), meldt u dan graag per
omgaande aan!.
Dan kan bij juf Charlotte: c.vander.putten@askoscholen.nl
of bij juf Kimke: k.vierhout@askoscholen.nl
of bij juf Reina: r.atteveld@askoscholen.nl.
Talententent…

Uw kind heeft deze week de
nieuwe folder van de
Talententent meegekregen.
Dynamo heeft rondom de
thema’s ‘sport, lijf en
gezondheid’, burgerschap en
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beroepsoriëntatie en kunst,
media en techniek tal van activiteiten
georganiseerd, waar uw kind(eren) aan mee
kan/kunnen doen. Zo is er badminton, jump in fit,
schaken, smulkokkies, cheerleading, handbal,
streetdance, teakwondo, tafeltennis, hockey, judo,
kleuteryoga, squash, zwemplezier, basketbal, tennis,
atletiek, funkey, kangoeroekorfbal, modebizkids,
rijnbizkids, chocobizkids, bloggen &vloggen,
boekenfabriek, djembé& percussie, kunst met je
ogen&oren, minimusical, miniprofessors,
buurtsprookjes, science club xtra, animatie maken,
kinderdans, abrakadabra learning english,
techniekfabriek, het staat gedrukt, kunst4kids
welkom bij de romeinen, mode maken. Kortom… te
veel om op te noemen. Maar niet te veel om op te
schrijven . Speciaal voor de leerlingen van de
groepen 6, 7 en 8 is er buurtsprookjes en zullen zij
bewoners van het Menno Simonshuis interviewen
over hun jeugd / leven in de buurt en deze verhalen
opschrijven. In het kader van ‘met elkaar in de
buurt’ en onze oudere, soms eenzame,
buurtbewoner een prachtig ontmoetingsmoment.
Kinderpostzegels…
Onze leerlingen hebben in het
najaar meegedaan met de
Kinderpostzegelactie. Net als
vroeger gingen ze snel de
school uit en probeerden zij
zoveel mogelijk klanten te zoeken. Gelukkig
hoefden zij niet meer cash geld op te halen en ging
alles digitaal. Zij hebben met elkaar een bedrag op
gehaald van €9582,62. Wat een ondernemers zijn
het toch! De Stichting Kinderpostzegels dankt onze
leerlingen hartelijk voor hun positieve bijdrage.
Berichtje van Johnny de Mol…
Lieve kinderen van de St. Jozefschool,
Ik wil jullie graag enorm bedanken voor jullie
donatie aan onze stichting! Met jullie hulp kunnen
we samen stapje voor stapje het verschil maken
voor de ruim 33.000 vergeten kinderen in sobere
opvanglocaties in Nederland.

Het voelt goed om iets te kunnen betekenen voor
deze kinderen. En ik kan het weten, want ik mag al
sinds de oprichting van de stichting in 2007 mijn
steentje bijdragen.
Ik ben er trots op ambassadeur te mogen zijn en ik
ben er zeker trots op dat jullie ons ook steunen
Daarom heb ik voor jullie een speciale video
opgenomen om jullie te laten weten dat de steun
belangrijk is en bijdraagt aan een beter leven voor
een grote groep kwetsbare kinderen.
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Johnny de Mol
Ambassadeur Het Vergeten Kind
De Speelweide verandert haar tijden…






do 26 jan gr 8 rapport mee…
ma 30 jan gr 8 adviesgesprekken…
di 31 jan gr 8 adviesgesprekken…
do 9 feb gr 2 t/m 7 rapport mee…
di 14 feb rapportgesprekken…
do 16 feb rapportgesprekken…
vr 17 feb studiedag team; kinderen zijn vrij…
ma 20 feb t/m vr 25 feb voorjaarsvakantie…

Met vriendelijke groet,
Françoise Blaauw, (teamleider) en Reina Atteveld
(directeur)

Beste ouders en verzorgers van de Speelweide,
Wij willen u graag tegemoet komen in de
openingstijden van school en van de halve
dagopvang de Speelweide. Wanneer u een kind op
school heeft en ook op de Speelweide, moet u een
uur wachten voordat u uw kind van school op kan
halen, dat is vervelend. De pm-ers hebben zelf
initiatief genomen en we kunnen het volgende
realiseren. Vanaf 1 februari 2017 kunt u op
maandag, dinsdag en donderdag een extra uur
afnemen bij ons. Dit doen we als proef tot aan de
zomervakantie om te bekijken of er genoeg animo
is. We besluiten dan of we het voortzetten meteen
na de zomervakantie.
Met vriendelijke groet,
Team Speelweide
Huishoudelijke mededeling van meneer
Willem…
Gelieve geen fietsjes, stepjes ed. onder de trappen te
zetten. Straks wordt het daar nog een fietsenstalling!
Say no more…

Belangrijke data…
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