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Beste ouders/verzorgers,











Wist u dat…
 Het College van Bestuur (CvB) op
bezoek is geweest?
 zij (Diane Middelkoop) vergezeld
werd door regiomanager Jan-Willem van
Schijndel?
Jan-Willen de oud-directeur van de St.
Jozefschool is?
het bezoek in het teken stond van snuffelen
en verbinden?
Diane en Jan-Willem gesproken hebben met
leerkrachten?
zij gesproken hebben met deel van de
Kinderraad?
Een ander deel van de Kinderraad naar de
DayWeekSchool was?
zij een piepklein rondje door de school
hebben gemaakt?
zij zeker nuttig informatie hebben verzameld?
zij natuurlijk sfeer hebben geproefd?
zij blij de deur uitgingen en na een bezoek
van 2 uur de overtocht hebben gemaakt naar
Kalfjeslaan 380?

Excellente scholen…
Twee weken terug zijn de excellente
scholen bekend geworden. Wellicht
heeft u zich afgevraagd of de St.
Jozefschool in dat illustere rijtje
thuishoort. Het werkt als volgt: scholen kunnen zich
voor deze verkiezing aanmelden. De resultaten
moeten op orde zijn en de school onderscheidt zich
op een bijzondere manier op een bepaald gebied. De
St. Jozefschool heeft enkele malen expliciet (ook
telefonisch) de uitnodiging van het ministerie
ontvangen met het verzoek zich aan te melden. Wij
hebben er tot op heden van afgezien. Onze ambities
(goed onderwijs) zijn er en wij zijn in ontwikkeling.
Ingaan op het verzoek tot meedingen naar deze
uitverkiezing is nog niet een speerpunt geweest.
Wel zijn we vereerd dat het ministerie aandringt op
onze aanmelding.
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Sportmix…
In de link treft u een folder over sportactiviteiten in
Amstelveen. Wellicht interessant voor kind(eren).
Dansen in de bovenbouw…
Ons cultuurbeleid zet ieder schooljaar
één discipline centraal. En één keer per
5 jaar zetten we deze discipline
‘groots’ in omdat we dan onze
verjaardag op 19 maart extra willen vieren. Dat was
vorig jaar (2015) het geval met discipline theater
rondom Rembrandt. U herinnert zich dit cultuur /
kunstenaar / jozefschoolFeest vast nog wel. En
anders hebben we gelukkig de foto’s nog  .

De discipline voor dit schooljaar is DANS. De drie
bouwen (onderbouw / middenbouw en bovenbouw
met ieder hun eigen cultuurcoördinator) geven op
eigen wijze invulling hieraan. Zo start de
bovenbouw (groep 6, 7 en 8) in februari met
workshops Streetdance. Voor de ouders van deze
groepen vindt er op maandag 22 februari in de
gymzaal een dansuitvoering plaats. Deze ouders
zijn hiervoor al per brief uitgenodigd. Wij zijn
benieuwd naar de coole dancemoves, die geleerd en
gedanst worden en wensende groepen 6, 7 en 8 veel
succes en veel plezier!
Broertjes en zusjes…
Zijn alle jongere broertjes en zusjes al
bij onze administratie bekend? Het is
van belang dat Jacky Grootes
(administratie) op de hoogte is i.v.m.
de tellingen. U kunt haar verwittigen op
stjozef.administratie@askoscholen.nl of gewoon
even bellen (di t/m vr) op nummer 020-6432020.
Langs lopen en een inschrijfformulier ophalen is
ook mogelijk. Hartelijk dank.
St. Jozefschool wordt St Dartelhonk…
Carnaval op St. Dartelhonk is op
woensdag 3 februari. Op St. Dartelhonk
vieren wij carnaval met een groot
verkleedfeest, spelletjes, optredens,
modeshows etc. Een ding staat vast: de
Pagina 1/2

school, de kinderen en ook de leraren zijn deze dag
verkleed! Kom allemaal woensdag 3 februari iets
eerder naar school, van 8.20u tot 8.30u knalt de
muziek uit de speakers op het schoolplein en zullen
de leerkrachten en de leerlingen een
optocht/polonaise houden over het schoolplein! De
deuren blijven daarom nog even dicht. Daarna is de
sleuteloverdracht aan prins en prinses carnaval!
De kinderen zijn die
dag gewoon om
12.30u uur uit en
nemen hun fruit en
drinken mee.
Wij hopen op een
gezellige dag!
Alaaf!
Moskeebezoek…
De bovenbouwgroepen zijn naar de Moskee
geweest. Dit hebben zij gedaan in het kader van de
wereldgodsdiensten. Wij hebben vernomen dat het
zeer interessante bezoekjes waren en dat het een
mooie beleving was. Kijkt u maar even naar de
foto’s bij de diverse groepen.
Belangrijke data…
woe 3 feb carnaval…
do 4 feb rapport gr 2 t/m 7
vr 5 feb studiedag team…
ma 8 feb rapportgesprekken…
di 9 feb rapportgesprekken…
ma 29 feb t/m vr 4 mrt voorjaarsvakantie…
ma 7 mrt studiedag team…









Met vriendelijke groet,
Eva de Beijer-Kock, Françoise Blaauw, Ivica
Timman-Grobben (teamleiders) en Reina Atteveld
(directeur)
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