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Beste ouders/verzorgers,







Wist u dat…
 de leerlingen van de groepen 8 hun
rapport hebben gekregen?
 zij volgende week hun advies VO
ontvangen?
de kinderen van groep 2 t/m 7 donderdag 15
februari hun rapport krijgen?
de 10 minutengesprekken met u plaatsvinden
in de week van 19 februari?
ook ouders van groep 1 op gesprek mogen
komen?
wij extra dagen in die week beschikbaar
stellen voor de gesprekken?
u binnenkort een brief ontvangt met
informatie over hoe u kunt intekenen voor
die gesprekken?

Informatie over de groei van de school…
Dit schooljaar heeft u nog weinig informatie van
ons gekregen over de ingezette groei van de school.
Op korte termijn starten we met u een frequente
stand van zaken te geven. Volgende week ontvangt
u daarom een brief met daarin onderwerpen als: het
waarom van de groei, welke fase zitten we, wat doet
de werkgroep MR/team, wat betekent dit voor
aankomend schooljaar, wat betekent het voor mijn
kind? Etc. etc.
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ouderbijdrage en €80 TSO bijdrage, dus €160 in
totaal voor de groepen 1 t/m 7. Bij groep 8 is het
€250 omdat het kamp erbij zit. De penningmeester
van de OR start in februari ook weer een
machtigingsronde. Bij ronde 1 zijn helaas vele
incasso’s gestorneerd.
Koffie-inloop…

De eerste koffie-inloop op
donderdag 25 januari voor ouders
is succesvol verlopen. Onder het
genot van koffie en thee heeft
Annet Terpstra van Verkeersplein
Amsterdam uitleg gegeven over hoe er nu
verkeerslessen worden gegeven en vond er een
waardevol gesprek plaats tussen ouders, directie en
haar. U kunt als ouders ook dit lesmateriaal digitaal
te bekijken. De website is:
www.tussenschoolenthuis.nl. De inloggegevens
zijn: tst en het wachtwoord is: fiets.
We gaan dit soort koffie-inloopmomenten vaker
organiseren waarbij we op een laagdrempelige
manier u als ouders willen meenemen in
interessante schoolzaken. Ook is hier ruimte om
vragen te stellen over beleid of andere zaken. De
volgende bijeenkomst vindt plaats op woensdag 14
maart.
Schaatsen op de ‘coolste baan’…

Oproep staking niet voor ons gebied…
Er is in Noord Nederland een staking afgekondigd.
Vast staat dat de Algemene Onderwijsbond, CNV
Onderwijs, PO in actie en FvO alle leraren en
onderwijsondersteuners in Noord-Nederland
(Groningen, Drenthe, Friesland) oproepen om 14
februari het werk neer te leggen. Dit betekent dat
wij ervan uitgaan dat er geen stakingsoproep komt
voor Noord-Holland.
Ouderbijdrage al overgemaakt…
Heeft u de ouderbijdrage al
overgemaakt? Nee, dan verzoeken
wij u deze alsnog over te maken
op nummer: IBAN-bankrekening
NL41 INGB 0002 8558 35, ten name van
“Stichting Ouderraad Sint Jozefschool” te
Amsterdam onder vermelding van de naam en de
groep van uw kind. Weet u het nog: €80 euro
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Wat was het fijn voor de crew van het Olympisch
Stadion dat de leerlingen van de St. Jozefschool op
de baan kwamen schaatsen. Er zijn voldoende
schaatsen onder gebonden en er is veel plezier
beleefd!
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Niet parkeren ingang ondergrondse garage…
Het komt helaas voor dat de toegang van het ASKO
kantoor aan de Kalfjeslaan geblokkeerd wordt door
auto’s. We doen een vriendelijk doch dringend
beroep aan u om uw auto niet daar te parkeren.
Werknemers kunnen daardoor niet de ondergrondse
garage in.
Vakantie-activiteiten bij Kinderopvang
Mirakel…
Voor iedere vakantie maken wij een
planning, met voor iedere groep een
paar verschillende activiteiten die de
kinderen op een dag kunnen doen.

Belangrijke data…
ma 29 jan adviesgesprekken gr 8…
di 30 jan adviesgesprekken gr 8…
woe 7 feb Carnaval…
do 15 feb rapporten gr 2 t/m 7…
week ma 19 feb t/m do 22 feb
rapport/voortgangsgesprekken 1 t/m 7…
vr 23 feb studiedag team; kinderen zijn vrij…
ma 26 feb t/m vr 2 mrt: voorjaarsvakantie









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

Wat doen we allemaal? Als we even
terugkijken op de kerstvakantie,
hebben de Elanden bijvoorbeeld kerstbakjes
gemaakt en was er een overheerlijke kerstlunch met
alle kinderen van de vestiging gezellig bij elkaar.
Ze hebben ook nog pannenkoeken gebakken, zijn
naar Jumpers geweest, hebben volleybal en hockey
gespeeld in de gymzaal en ze hebben nog
geknutseld en gekookt. Veel te doen dus.
Wilt u eens komen kijken? Wij nodigen u graag uit
voor een rondleiding. U kunt
hiervoor contact opnemen met ons
afdeling plaatsing en planning 020 –
661 3035 of mailen naar
info@kdvmirakel.nl.
Aanbod oudercursus en verzoek voor
onderzoek…
De Universiteit van
Amsterdam biedt
ouders van kinderen
tussen de 10 en 15 dit jaar de mogelijkheid om
gratis deel te nemen aan de oudercursus “Praten met
Kinderen”. Centraal in deze cursus staan
vaardigheden om conflicten met kinderen in de
(pre)adolescentie op een gemakkelijke en positieve
manier op te lossen. Bent u geïnteresseerd? Kijkt u
hier voor informatie en aanmelden.

Tevens loopt er een onderzoek naar sociaal gedrag
bij kleuters. In verschillende situaties wordt er door
kleuters verschillend gereageerd. Om een zo goed
mogelijk beeld over sociaal gedrag van kleuters te
krijgen worden ouders gezocht voor participatie aan
een wetenschappelijk onderzoek. Voor meer
informatie over deelname, waarborgen anonimiteit
en verdere vragen, klikt u hier.
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