jaargang 26, nummer 10 01-02-2019

Beste ouders/verzorgers,





Wist u dat…
 de tweejaarlijkse Cito-toetsen hebben
plaatsgevonden?
 de leerkrachten de data van groepen
zullen analyseren?
zij met elkaar en met de IB-ers in gesprek
gaan over de resultaten?
zij hun onderwijs weer zullen afstemmen op
deze analyse?
het gegeven onderwijs zo geen statisch
gegeven is?
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bijna
3 miljard euro vrijmaakt voor onderwijs. Dat bedrag
moet in de jaren die volgen oplopen.
FNV Onderwijs en Onderzoek vertegenwoordigt
samen met de AOb alle sectoren in het onderwijs.
Als de actie in maart 2019 doorgaat, wordt het de
eerste keer dat het gehele onderwijs in Nederland
gezamenlijk staakt. De afgelopen twee jaar werd er
meerdere keren gestaakt in het basisonderwijs op
initiatief van de lerarenactiegroep PO in Actie, die
nog steeds verlaging van de werkdruk en een hoger
salaris eist.
Zie artikel Volkskrant

Parro uitnodiging…
Gisteren heeft u van de
leerkracht(en) van uw kind(ren)
via Parro een uitnodiging
ontvangen voor het 10minutengesprek. Heeft u dit
Parro berichtje niet ontvangen,
neemt u dan graag contact op
met de leerkracht(en). Het inschrijven voor de
gesprekken gaat niet meer via de website, maar via
Parro.

Wij hopen van harte dat u onze actie ook
ondersteunt en van u laat horen. Het gaat immers
om het belang van het onderwijs aan uw kinderen.
Nu op de St Jozefschool, straks in het vervolg
onderwijs (VO en daarna MBO/HBO/WO). Wij
pakken zoals u weet onze verantwoordelijkheid met
het extra opleiden van nieuwe collegae (zijinstromers en lio-stagiaires). En toch…ondanks al
onze extra inspanningen balen wij er, net als u, van
dat er soms groepen zijn die teveel wisselende
juffen en meesters in een jaar hebben.

Staking…
De bereidwilligheid voor de staking onder onze
teamleden is groot. Dat betekent wij waarschijnlijk
genoodzaakt zijn de school op vrijdag 15 maart te
sluiten.

Sneeuwpret…

Waarom is deze staking uitgeroepen?
De Algemene Onderwijsbond (AOb) organiseert
samen met vakbond FNV Onderwijs en Onderzoek
op 15 maart 2019 een nationale staking in het basis, middelbaar en hoger onderwijs. Verschillende
actiegroepen, zoals PO in Actie en WO in actie,
steunen de staking.
Volgens AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen is "de
stakingsbereidheid onder de leden hoog". In een
interview met de Volkskrant vertelt ze over de
problemen in het onderwijs. "De werkdruk is in alle
sectoren te hoog. Op basis- en middelbare scholen
en in het mbo zie je de lerarentekorten oplopen."
De AOb is met ongeveer 84.000 leden de grootste
onderwijsbond. De bond wil dat het kabinet dit jaar
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Wat heerlijk toch als er sneeuw valt. De witte
wereld daagt uit tot veel sneeuwpret. De juf van
groep 5b had snel het ochtendprogramma
omgedraaid om even frisse lucht te happen en een
sneeuwballengevecht te houden. En dat levert een
glimlach en mooie plaatjes op vanuit het
directiekantoortje.
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school van belang zijn. In deze
periode schrijven we ons nieuwe schoolplan voor de
jaren 2019 t/m 2023 en hierin leest u t.z.t. onze
belangrijkste speerpunten.
Gevonden voorwerpen…

Kika…
De berenactie die wij hielden rondom
Kerst heeft een mooi bedrag opgeleverd
voor Kika. Dat is geworden €1431,00
door de verkoop van de zachte en lief
uitziende beren. Daarnaast is er nog
gedoneerd in de collectebus. Die rinkelde goed. Eén
meisje van de middenbouw heeft zelfs haar spaarpot
voor deze actie geleegd.

Zit hier iets van uw huishouding bij? Ook bij de
gymzaal puilt de mand met achtergelaten
gymschoenen, T-shirts, broeken, en handdoeken
weer aardig uit.

Chromebooks…
Van het opgehaalde geld van de sponsorloop
hebben we een nieuwe kar en 31 Chromebooks
aangeschaft. Wat fijn: nu kan er nog frequenter
digitaal gewerkt worden. U weet het: er wordt
gewoon gewerkt met pen en papier, maar ook vaak
met digitale software van de leerstof. De
Chromebooks worden ook ingezet voor ons ICT
curriculum. (o.a. mediawijsheid, programmeren en
ICT vaardigheden) Het inoefenen van de ICT
vaardigheden combineren met de lessen. Dus niet
zomaar ‘Word’ aanleren, maar verhalen schrijven
met ‘Word’.
Excellente scholen…
De landelijke uitreiking van de ‘excellente scholen’
heeft vorige week wederom plaatsgevonden.
Wellicht vraagt u zich af hoe dit werkt en of dit iets
zou zijn voor de St. Jozefschool. Voor het predicaat
‘excellente scholen’ melden scholen zichzelf aan.
Zij geven dan aan op welk onderdeel zij zichzelf
excellent vinden en dragen hier bewijslast voor aan.
De commissie gaat in gesprek met de school en
beoordeelt het onderdeel. Binnen de ASKO zijn wij
van mening dat alle scholen kwaliteitsscholen over
de hele breedte moeten zijn. We zijn daarom niet
zo’n voorstander van deze uitverkiezing en hebben
daarom ook nog geen moeite gedaan om aan deze
verkiezing mee te doen. Wij besteden onze energie
graag aan onze onderwijskundige ontwikkeling en
continue vernieuwing op onderdelen die voor onze
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Status groei van de school…
Is het al mogelijk om u te informeren hoe de
huisvesting gaat plaatsvinden van onze groepen en
of de uitbreiding van het gebouw al in gang gezet
is? Er zijn op dit moment veel onzekerheden. De
vergunningaanvraag voor de uitbreiding (al op
tekening, financiën rond en aanbesteding gedaan)
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loopt, maar zal waarschijnlijk afgewezen worden.
Het gerucht gaat dat dit vanwege een advies is
betreffende de luchtvaartwet. De gemeente
Amsterdam heeft nu een verzoek gedaan aan de
gemeente Amstelveen om ‘langer dan de nu
afgesproken 2 jaar’ gebruik te mogen maken van de
locatie aan het Catharina van Clevepark 10. Daar
wordt gedurende dit kalenderjaar door de gemeente
Amstelveen een beslissing over genomen. Wat
betekent deze onzekerheid rondom huisvesting voor
de groei? De directie gaat op korte termijn in
gesprek met de bestuurder van de ASKO om de
groei-opdracht te evalueren en eventueel bij te
stellen. Wordt daarom vervolgd!

een zakenafspraak kunt
houden, even rustig achter uw laptop kunt werken/
studeren. U geniet dan ook van de buitenspeel- en
bovengeluiden, want daar krijgen immers de
groepen 7a en 7b les. Onze bibliotheekgroep
(ouders) heeft hier al een kleine bijeenkomst
gehouden en ook Jeanette en Reina houden hier
weleens besprekingen met partners voor het
onderwijs.

App voor vliegtuigoverlast…
Berichtje van HET TEAM VAN SCHIPHOLWATCH
Er is een app ontwikkeld waarmee vliegtuigoverlast
te meten is. Heeft u daar interesse in dan kunt u de
app gratis downloaden via https://explane.org.
Met de app kun je het lawaai van vliegtuigen met
één druk op de knop vastleggen. Het meet via de
microfoon van uw smartphone het geluidsniveau en
slaat dit op samen met uw locatie, de datum en tijd
en het vluchtnummer van de herriemaker.

Belangrijke data…

Met nog een druk op de knop verstuurt u deze
informatie naar onze open access database.
Nu de iOS-versie van de app klaar is, starten we
direct met het openbaar maken van de gegevens in
de database. We bouwen een website waarin alle
metingen zichtbaar worden gemaakt en kunnen
worden onderzocht en gebruikt door alle
belangstellenden.

Villa Randwijck is op woensdag en vrijdag vanaf
8.30 uur open, zodat onze ouders van de groepen 7a
en 7b hier kunnen zitten. En de andere dagen (ma,
di en do) is de Villa vanaf 9.00 uur open.





 ma 11 t/m do 14 feb rapport gespr gr 1
t/m 7…
 do 14 feb vakantie start om 14.45
uur…
 vr 15 feb vrije dag…
ma 18 feb t/m 22 feb voorjaarsvakantie…
woe 27 feb Carnaval...
woe 3 apr introductie Jodendom voor ouders…

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

Het doel is om met deze database tegengewicht te
kunnen bieden aan alle sjoemelberekeningen van
luchthavens en overheden. Meten is weten en samen
sterk. Wij stellen het zeer op prijs als u onze app
downloadt en 'm veelvuldig gebruikt (buiten!). Laat
ons weten wat u van de app vindt, via kerende mail
of via het feedback formulier op de speciale website
van Explane: https://cms.explane.org/feedback/
We zijn zeer benieuwd naar uw ervaringen. We
houden u op de hoogte als de verzamelde gegevens
beschikbaar komen op onze site!
Met vriendelijke groet,
HET TEAM VAN SCHIPHOLWATCH
Koffie in Villa Randwijck…
In Villa Randwijck kunt u
iedere dag een heerlijk
kopje koffie of thee
drinken. Het heeft een
sfeervolle ambiance, waar u
even kunt zitten en genieten van de warme drank,
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