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Beste ouders/verzorgers,






Wist u dat…
 St Dartelhonk in zicht komt?
 de leerkrachten al in de verkleedkisten
duiken?
het paard in de gang gezocht wordt?
soms er nog ouders/grootouders achter de
naaimachine kruipen?
woensdag 15 februari het los gaat?
u de komende twee weken nog gevraagd kan
worden te assisteren bij de broodnodige
versiering?

Intekenen voor de gesprekken…
Via de mail heeft u een uitnodiging (enkele ouders
2 of 3 keer: excuus hiervoor) ontvangen om in te
tekenen voor de gesprekken. Lukt het niet of gaat er
iets mis, stuurt u dan een mailtje naar
stjozef.directie@askoscholen.nl, dan kan Reina
direct een aanpassing verzorgen. Vorig jaar is het
een enkele keer misgegaan, vandaar dat er nu een
spreiding in tijd is ingebouwd in de hoop dat dit
tegen die ‘bug’ helpt. Vandaar de extra mail(s).
Up-date: Leerlingvolgsysteem CITO toetsen…
De toetsen van het LVS worden
ieder jaar in januari en juni
afgenomen. De toetsen die de
afgelopen jaren zijn gebruikt worden, sinds twee
jaar, gefaseerd vervangen door de derde generatie
LVS-toetsen, de zgn. 3.0 toetsen. Hiermee zijn de
toetsen weer helemaal bij de tijd, inclusief
normering. Inhoudelijk sluiten ze aan bij het
onderwijs en de leefwereld van de kinderen. Over
ongeveer drie jaar zullen alle toetsen (groep 3 t/m 8)
door de 3.0 toetsen zijn vervangen. Het betreft de
vakken rekenen, spelling en begrijpend lezen.
Wanneer een groep, na groep 4, is gestart met een
3.0 toets, zult u bij de grafieken in het rapport zien
dat en twee grafieken zijn voor één vak. Omdat de
normering is aangepast wordt een nieuwe grafiek
gestart bij de 3.0 versies.
Informatie over de plusgroepen…
Deze week zijn de nieuwe plusgroepen, o.l.v.
meester Teun, weer van start gegaan. Zoals we aan
het begin van het schooljaar al hadden aangegeven
worden een aantal leerlingen gewisseld, om ook
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anderen de kans te geven een periode aan de
plusgroep deel te nemen. Onder andere zal er een
kleutergroep worden toegevoegd. Leerlingen die
naar de Day a Week School gaan, zijn de komende
periode niet ingedeeld bij de plusgroep op school.
Er staan weer boeiende onderwerpen op het
programma!!
Petitie: Stop de overvolle klassen…
Een school krijgt financiering
op basis van het
opleidingsniveau van de ouders.
Extra budget is er tevens
beschikbaar voor scholen die in
een Vogelaarwijk gesitueerd zijn. De St.
Jozefschool is zit zo om die beide redenen in de
financieringsgroep zonder extra’s. Met ons huidige
leerlingenaantal per groep redden we het om een
gezonde financiële huishouding te voeren. Maar
ook wij zouden wel het mooie gemiddelde (23/24
per groep) willen waar de staatssecretaris over
spreekt. Dus tekenen wij de petitie. De politiek
moet wijze beslissingen nemen voor de toekomst
van onze kinderen. Doet u mee?
Project Mattheüs Passion…

We zijn gestart met de voorbereidingen van de
kinder Mattheüs Passion. In enkele groepen worden
de muzieklessen al gegeven. We zijn nog steeds op
zoek naar musicerende ouders voor het orkest.
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
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(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.
Voorlezen…

Groepen 8…
Aanstaande dinsdag is er een sportieve verrassing
voor de groepen 8. U leest er in de volgende
Nieuwsbrief een verslag over. Succes dames en
heren!

Leerlingen van groep 6a hebben voorgelezen in
kleutergroep de Bosviool.
En ja.. ja… de Bosviooltjes hebben voorgelezen in
groep 6.

Samen leren en ervaringen opdoen komt gedurende
het jaar in vele groepen en in zeer wisselende
samenstellingen voor. Naast dat er van elkaar
geleerd wordt, bevordert het de sociale
samenhorigheid enorm: we zijn samen de
leergemeenschap St. Jozef. Er wordt al uitgekeken
naar carnaval, waarbij de groepen lekker gehusseld
worden en natuurlijk straks in de zomer: hutten
bouwen met groepen 8 en de kleuters. (nog enkele
maandjes wachten)
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Open golf les voor kinderen…
Op Golfcentrum Amsteldijk wordt op zondag 12
februari een gratis les aangeboden aan kinderen.
Interesse? Klik dan maar hier.
Voetballen in de Krokusvakantie…
Zin in lekker drie dagen voetballen. Dat kan bij
voetbalclub Martinus in de krokusvakantie.
Aanmelden en informatie: www.bragonjesports.nl

Belangrijke data…






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)
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