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Beste ouders/verzorgers,










Wist u dat…
 de kinderen in groep 6a en 7a en 7b bij
de voortgangsgesprekken hebben
gezeten?
dat deze kinderen heel goed konden
verwoorden waar zij goed in zijn en waarin
ze zich willen ontwikkelen?
dat we deze manier van praten met kinderen
in plaats van praten over kinderen belangrijk
vinden?
dat zowel leerkrachten, ouders en kinderen
heel enthousiast waren?
dat we deze rapportgesprekken (met ouders
èn kinderen) zullen uitbreiden naar meerdere
groepen?
dat we u daarover zullen informeren?

Carnaval op de St. Dartelhonk…
Op woensdag 27 februari
Op de 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 27 februari iets eerder naar
school, van 8.20 tot 8.30 knalt de muziek uit de
speakers op het schoolplein en zullen de
leerkrachten en de kinderen een optocht/polonaise
houden over het schoolplein! (wat trekt u aan.
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!
Het was een enerverende maand…
Enkele wisselingen van personeel zomaar
tussentijds is ongetwijfeld een gevolg van het
lerarentekort. Scholen worden ermee
geconfronteerd en confronteren elkaar er ook mee.
We herhalen nog even de recente en komende
wisselingen. In groep 6b is een nieuw duo gestart.
Juf Petra en juf Josien hebben afscheid genomen
van de groep en juf Eline en juf Monique zijn
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gestart. U heeft het eerder kunnen lezen. Juf Petra
heeft een aanbod gekregen om in haar eigen
woonplaats te gaan werken op haar oude school.
Vandaag heeft gymjuf Charlotte afscheid genomen;
zij gaat werken op een school in Amsterdam Nieuw
Sloten. Meester Sjoerd is onze nieuwe vakdocent
gymnastiek. Hij start na de voorjaarsvakantie. Juf
Romy neemt per 1 maart afscheid en juf Lisette
Meijer komt ons team per 1 maart versterken.
Inmiddels hebben we juf Victoria bereid gevonden
op woensdag de vacante plek in groep 8a in te
vullen. Welkom Victoria! Maar we zijn met het
personeel nog niet op volle sterkte. Dus bent u of
kent u……..Wij houden ons aanbevolen!
Cultuur: Cobra project…
Drie weken lang gaan we met de
kinderen ontdekken wat de
kunststroming Cobra inhoudt.
We gaan van de Sint Jozefschool
een kleurig gebouw maken.
Schilderijen (we hebben zelf een
Appel aan de muur in de koffiekamer!),

bouwwerken: we worden nieuwe
Karel Appels of Corneilles!
Tijdens die drie weken, van 4 t/m/ 22 maart, krijgt
elke groep drie lessen van kunstenaars/gastdocentes.
Zij zullen ons leren wat de stroming precies
inhoudt. Tevens gaan we mooie kunst maken in de
Cobra-stijl. Sommige groepen zullen een paar
hulpouders nodig hebben tijdens die lessen. Dit zal
gevraagd worden door de leerkracht van uw kind.
De groepen 6 t/m 8 heeft graag resthout (klein, niet
te groot !) nodig. Dus mocht u nog iets ergens in of
rondom uw huis hebben: we zijn er blij mee. Het
kan ingeleverd worden in de groep van uw kind.
We hebben er zin in !!
De Cultuurcoördinaten (juf Sandra en Rineke en
meester Edwin)
Pedagogisch
Meeleefgezinnen…
Eén van onze ouders is werkzaam als
orthopedagogisch medewerkster. Vanuit haar
organisatie wordt er een oproep gedaan voor
vrijwillige gezinnen / ouders om zich in te zetten als
meeleefgezin. Is dat iets voor u en uw gezin? In de
linkjes vindt u meer informatie. Even kort…
Wat doet een meeleefgezin?
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Een meeleefgezin of meeleefouder vangt 1 dag per
week en 1 weekend per maand een jong kind op van
ouders met psychische problemen. Met dit
vrijwilligerswerk bied je een vorm van
gezinsondersteuning. Je maakt het mogelijk dat de
ouder even tijd krijgt voor zichzelf en daarna met
meer plezier voor zijn kind zorgt. Jouw hulp draagt
bij aan de ouder-kindrelatie en het kind kan bij de
ouders blijven wonen.
Informatie meeleefgezin en flyer met datum
informatieavond
Brengen en halen…
Na de voorjaarsvakantie voeren we ons haal- en
brengbeleid weer uit. Alle ouders mogen namelijk
dan één week weer mee het lokaal van de kinderen
in. Dit om de kennismaking te hernieuwen en op te
frissen. We nodigen u van harte uit hiervan gebruik
te maken. Gewoon weer even gezellig met de eigen
kinderen hun groep in. Na die eerste week gaat het
gewone beleid van kracht:

In de groepen 1 /2 en 3 bent u in het
kader van ons pedagogische klimaat
thema ‘vertrouwen’ altijd welkom in
het lokaal. Wel graag voor de bel weer
afscheid nemen.

In de groepen 4 en 5 kunt u uw
kind tot aan het lokaal brengen in het
kader van ons pedagogisch klimaat
thema ‘loslaten’.

De groepen 6, 7 en 8 zijn al geheel
‘zelfstandig’ en hoeven niet meer in school
gebracht te worden.

Aan het eind van de schooldag
komen alle kinderen zelfstandig of
onder begeleiding van de leerkracht
naar buiten. Het is daarom niet nodig
dat ouders nog de school inkomen.
Door deze werkwijze zo uit te voeren dragen we
allemaal een steentje bij aan het gezond groot
worden van de kinderen. Daar hoort ook ‘op tijd
komen’ overigens bij.
Schoolleiders ook in actie…
De vorige week heeft de algemene
vereniging van de schoolleiders
(AVS) op geroepen tot een
schoolleiders actie: ‘zoek geen
vervanging bij ziekte’. Deze oproep
hoort bij de acties (meestal achter de
schermen) die de schoolleiders al
een heel jaar voeren om aandacht te vragen voor de
huidige problematiek in het onderwijs en de eigen
groep. Een onderdeel van de onvrede zit ‘m ook in
het feit dat schoolleiders èn OOP (conciërges,
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onderwijsassistenten, en
administratie) niet meegenomen zijn in de eerder
genomen loonontwikkelingen. Aan de actie vorige
week hebben wij (bijna) geen uitvoer (hoeven)
willen geven, omdat wij ouders van de school niet
op willen zadelen met dit acute probleem in de
ochtend. Hetgeen overigens wel overeenkomt met
de ziekmelding van een leerkracht in de ochtend:
hoe lost de directie dat tussen 7.00uur en 8.30uur
op? Het was bijna de hele week gelukt (we hadden
wel zieken!!), behalve op vrijdagochtend hebben we
de ouders van kleutergroep de Tulp moeten
verzoeken hun kind een ochtendje thuis te houden.
Vele ouders van de Tulp waren in de gelegenheid
om dit te regelen, waarvoor onze hartelijk dank!
Groepen 3 thema Dieren…

In de groepen 3 zijn wij momenteel bezig met het
thema ‘de dierentuin’. Groep 3a heeft als
hoofdthema ‘het aquarium’, groep 3b ‘de jungle’ en
groep 3c ‘dieren uit de dierentuin’.
De kinderen mochten allemaal een knuffeldier mee
naar school nemen. Rondom dit thema doen wij
verschillende activiteiten in de klas en op het
speelleerplein: dieren maken met K’nex, een
plattegrond bouwen van Kapla, een informatiebord
maken, poppenkast met dieren spelen, rollenspellen
zoals de kassa bedienen en winkeltje spelen, dieren
kleien/vouwen/plakken/tekenen en boeken over
dieren lezen. Daarnaast kijken we diverse filmpjes
over dieren en hebben we een woordweb gemaakt.
Als afsluiting zijn we met alle groepen 3 naar Artis
geweest. Wat een fijne dag! Kijkt u maar even hier
voor een foto impressie van ons thema.
Juf Susanne Israëls, groep 3a
Groepen 1 en 2 Dierenthema…
De groepen 1 en 2 hebben ook enkele weken
besteed aan het thema ‘dieren’. Zij weten nu enorm
veel van dieren. De ene groep behandelde de
Pooldieren en in de andere groep werd er gewerkt
en geleerd over dierentuindieren. Wist u
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bijvoorbeeld dat een Blauwe Vinvis het grootste
dier van de wereld is? Nee?… nu… dat weten de
kleuters van de Bosviool bijvoorbeeld wel! Ze
hebben er zelfs één samen geschilderd. Zo groot als
in het echt? Nee, maar wel bijna… haha… anders
paste de Blauwe Vinvis niet op het prikbord.

Voor heel veel meer foto’s, kijkt u graag even bij de
eigen groep van uw kleuter en voor niet
kleuterouders klikt u graag even hier.
Kunst in groep 5b…
Heerlijke onderbreking van het cognitieve
lesprogramma. Met elkaar prachtige kunst maken.
Kijkt u maar even op de website bij groep 5b
Kleutergroep de Krokus van start…
In de tweede week van januari is de kleutergroep de
Krokus wederom als instroomgroep van start
gegaan. Wat een feest! De jongste kleuters van de
school druppelen één voor één in het grootste lokaal
van school binnen. Juf Heleen (en straks sluit ook
juf Lisette Meijer aan) is erg actief met ze. Het
eerste uitgebreide thema was natuurlijk de ‘winter’.
Omdat het ook gesneeuwd heeft, is het onderwerp
van de knutselactiviteit snel bedacht. We maken een
sneeuwpop, natuurlijk in het echt met echte sneeuw.
Maar ook in het platte vlak op papier met allerlei
techniekjes. Ook dit is weer een blik van u waard!
Verkeer op de Cuserstraat…
Een groep ouders van St Jozefschool is jarenlang
actief om de verkeersveiligheid rondom school te
verbeteren. Een paar maanden geleden heeft er weer
eens een schouw plaatsgevonden. We hebben nu
een reactie ontvangen waarin enkele acties
aangekondigd worden.

In reactie op de laatste mail hierbij de reactie en
maatregelen van mijn collega van Verkeer en
Openbare Ruimte, inhoudelijk specialist, die bij de
schouw van 11 oktober aanwezig was:

1. Zebra wordt opgeverfd,
actie: eerste kwartaal 2019.
Zebra wordt niet opgehoogd. De Cuserstraat is
een 50 km weg en dit is een 50 km drempel in
asfalt en die liggen er nu eenmaal zo bij. De
Cuserstraat wordt in de toekomst een 30 km
weg en dan kunnen er weer meer snelheidsremmende maatregelen komen. Het is niet
duidelijk wanneer.
2. Bebording wordt verbeterd, actie: eerste
kwartaal 2019.
a. verplaatst, iets verder van de kruising met
Doornburg (voor wat betreft de 30 km
adviesaanduiding) zodat automobilisten eerder
kunnen anticiperen op overstekende fietsers.
b. er komen -aan weerszijden van de oversteektwee J24 borden (attentie verhogend voor de
automobilisten voor overstekende fietsers)
https://www.informatiebord.nl/p/166/verkeersb
orden-rvv/j-seriewaarschuwingen/verkeersbord-rvv-j24vooraanduiding-oversteekplaats-brom-fietsers/ .
3. Er worden kanalisatiestrepen over de De
Cuserstraat aangebracht, actie: eerste
kwartaal 2019.
4. Er komen geen nieuwe drempels in de
Cuserstraat, heeft weinig effect op de
snelheid. Er liggen al genoeg 50 km drempels
vlak bij de oversteek met Doornburg. Rick
antwoordt: Uit onze waarnemingen bleek ook
dat de snelheid van de auto’s die de kruising
naderen niet hoog was. Het is nu eenmaal zo dat
er altijd “een dot gas wordt gegeven” na een
drempel. Daar doet het aantal drempels niet aan
af. Wellicht is het juist een stimulering van dit
gedrag. De kruising is voorzien van de nodige
attentie verhogende markeringen en
verkeersborden. Dat moet voldoende zijn om
automobilisten te attenderen op de overstekende
fietsers.
5. Er worden geen smileys geplaatst. Nut en
noodzaak wordt zoals eerder beweerd ernstig
betwijfeld daar. Ze hebben nauwelijks effect of
een zeer tijdelijk effect op het rijgedrag. Rick:
Bovendien ligt de snelheid best wel laag daar,
aanvullend: “UIT RECENT ONDERZOEK VAN
STUDENTEN BIJ DE SWOV (STICHTING
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
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VERKEERSVEILIGHEID) BLIJKT DAT SMILEYS
ONGEVEER 5 WEKEN EEN EFFECT HEBBEN OP DE
SNELHEID, DAARNA TREEDT ER GEWENNING OP EN
ZIJN ER GEEN WAARNEEMBARE VERANDERING IN DE
NADERINGSSNELHEID VAN DE AUTO’S
WAARGENOMEN. VOORNAAMSTE CONCLUSIES UIT
HET ONDERZOEK DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE
SITUATIE BIJ DE CUSERSTRAAT DOORNBURG ZIJN DAT
OP 50 KM WEGEN DISPLAYS ZORGEN VOOR EEN
GERINGE TOENAME VAN DE SNELHEID
(WAARSCHIJNLIJK DIE DOT GAS, MAAR OOK
AFLEIDING VAN DE RIJTAAK. (DYNAMISCHE
SNELHEIDSDISPLAYS ZORGEN VOOR EEN BEPAALDE
MATE VAN AFLEIDING VOOR DE BESTUURDERS , IN

fietsstrook. Met deze
maatregelen in 2016, hebben we gemeend een
voldoende veilige oversteek te hebben gecreëerd
met voldoende zicht op beide rijrichtingen gegeven
de ter plaatse geconstateerde lage
verkeersintensiteiten.
Wij zijn van mening dat, met de uitvoering van de
hiervoor genoemde aanvullende maatregelen, de
gemeente er alles aan gedaan heeft om de oversteek
voldoende veilig te maken. Wij zien ook verder
geen aanleiding om verdere actie te ondernemen.
Leonie Ranzijn, Gebiedsmakelaar, Buitenveldert /
Zuidas, Stadsdeel Zuid

PSYCHOLOGISCH EFFECT/SOCIAAL WENSELIJK

Zeilen in een cadet…
Op zondag 17 maart kunnen kinderen van 7 t/m 12
jaar meedoen aan de ‘opstapdag Cadetzeilen’ op het
Nieuwe Meer. Dit is gratis en een leuke
kennismaking ‘leren wedstrijdzeilen’. Ieder jaar
doen er kinderen mee van de St. Jozefschool. Leuk
hoor! Wel even aanmelden. Hier treft u de flyer.

GEDRAG . MAAR WIJ HEBBEN HIER TE MAKEN MET EEN

Moves…

50 KM WEG, MET VERKEERSBORDEN MET EEN

Amstelveen Sport, sterk in
bewegen, organiseert in de
zomervakantie vele
activiteiten voor kinderen.
Heeft u daar voor uw kind
interesse in kijkt u dan graag even naar de flyer.

ONZE SITUATIE ZEER ONGEWENST MET AL DIE
BORDEN EN MARKERINGEN EN OVERSTEKENDE
FIETSERS). OP 30 KM WEGEN IS EEN ZEER GERING
DALEND EFFECT OP DE GEMIDDELDE AANRIJSNELHEID
WAARGENOMEN. WAARSCHIJNLIJK TOCH ENIG

ADVIESSNELHEID 30 KM/UUR. ZOALS GEZEGD DE
AANRIJSNELHEID IS GEMIDDELD NIET HOOG DAAR,
WIJ NEMEN AAN DAT DIE AL ONDER DE 50 KM LIGT
DUS DIE DISPLAYS ZULLEN GEEN EFFECT HEBBEN”.

Over de MIDDENBERM uit het archief van mijn
collega V&OR: Op verzoek van ouders van de St.
Jozefschool is er 8 maart 2016 opnieuw geschouwd
op het kruispunt De Cuserstraat Van der
Boechorststraat. Daarbij is geconstateerd dat het
zicht voor de kleintjes op het zebrapad in de
richting van de Amstelveenseweg onvoldoende was
vanwege de aanwezige parkeerstrook. Dit heeft
ertoe geleid dat we eind 2016 het trottoir hebben
verbreed zodat het begin van de oversteek van zuid
naar noord niet meer verscholen is achter de
parkeerstrook. Het wegprofiel over de gehele De
Cuserstraat en ook ter plaatse van de zebra is 8,20
m breed. In beide rijrichtingen zijn fietsstroken
aanwezig van 1,80 m. De rijloper voor het
gemotoriseerd verkeer is 4,60 voor beide richtingen
(zie bijlage). In combinatie met het versmallen van
de rijweg is ook een extra plateaudrempel
aangelegd oostelijk van het kruispunt. Indien er een
verkeersheuvel in het bestaande wegprofiel zou
worden aangelegd van bijvoorbeeld 1,50 zou per
rijrichting een breedte over blijven van (4,60 1,50)/2 = 1,55 meter. Gevolg zou zijn dat
autoverkeer volledig zou moeten uitwijken over de
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Dynamo sport…
Dynamo organiseert activiteiten in de
voorjaarsvakantie. Er is een dansfestijn (Modern,
hip-hop fusion, street- en breakdans) en tafeltennis.
Kijkt u maar hier voor meer info en aanmelding.
Hele fijne vakantie gewenst…
Blijft u thuis of gaat u met uw
gezin de zon of de sneeuw
tegemoet. Wij wensen u samen
een heerlijke vakantie toe. En
onszelf ook natuurlijk!
Belangrijke data…




 vr 15 feb vrije dag…
 ma 18 feb t/m 22 feb
voorjaarsvakantie…
 ma 25 feb: alle kinderen weer op
school…
woe 27 feb Carnaval...
woe 3 apr introductie Jodendom voor ouders…

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