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Beste ouders/verzorgers,







Wist u dat…
 in de kleutergroepen het thema ‘ruimte’
is?
 zij nu heel veel weten over astronauten
en raketten?
zij ook eigen onderzoeksvragen mochten
stellen?
de volgende onderzoeksvragen gesteld o.a.
zijn
o Waar slaapt de zon?
o Hoe ver weg is Saturnus?
o Vliegen er ook vogels in de ruimte?
o Hoe werkt een raket?
o Hoe heet is de zon?
o Welke planeet is de ijsplaneet?
o Hoe word je astronaut?
o Hoe kunnen sterren vallen?
er in de zandbak een meteoriet gevallen was?
u nog meer hier nog meer kunt lezen?

Bericht vanuit de MR…
Beste ouders,
Achter de inlog van de website
vind je de notulen van de MR
vergadering op 28
november 2017. Zoals bekend
gaat de Sint Jozefschool flink verder groeien.
De directie heeft over de groeiplannen recent wat
meer verteld. Uiteraard is dit een onderwerp dat de
MR ook erg bezighoudt. Wij kunnen namens
kinderen, leerkrachten en ouders kritisch
meedenken. Daarover zijn we met de directie
regelmatig in gesprek. Als je zaken met ons wilt
delen (suggesties, zorgen, vragen, ervaringen ...),
neem dan gerust contact met ons op via
stjozef.mr@askoscholen.nl. Of spreek ons gewoon
even aan op het schoolplein!
https://www.sintjozefschoolamsterdam.nl/ouders/medezeggens
chaps-raad/

Mvg,
De OMR
AVI en DMT toetsen vernieuwd…
Toets DMT staat niet meer in de grafiek van het
rapport vermeld. Wel ziet u de score staan bij de
opmerkingen. Hieronder leggen wij uit waarom.
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DMT
en AVI zijn de meest gebruikte toetsen voor het
meten van de technische leesvaardigheid. De
compleet vernieuwde toetsen sluiten volledig aan op
het taalgebruik en de belevingswereld van
leerlingen van nu.
Bij DMT ligt de nadruk op de snelheid en
nauwkeurigheid waarmee leerlingen afzonderlijke
woorden verklanken. Tijdens de afname van een
leeskaart leest de leerling gedurende één minuut de
woorden hardop.
Bij AVI gaat het vooral om de vlotheid en
nauwkeurigheid waarmee leerlingen teksten
verklanken. De nieuwe AVI-teksten zijn ontwikkeld
door kinderboekenauteurs Annemarie Dragt, Thea
Dubelaar, Merel Leene en Jan Paul Schutten.
Ook de normering is voor beide nieuwe toetsen
aangepast.
Aangezien de nieuwe leestoetsen halverwege het
schooljaar zijn uitgeleverd door Cito is het voor de
uitgeverijen niet haalbaar om in januari 2018 hun
toetsregistratiesystemen daarop aan te passen.
Daarom zal de grafiek van de nieuwe DMT, op het
rapport, pas in het nieuwe schooljaar (2018-2019)
weer op het overzicht zichtbaar zijn. De score van
DMT staat in dit rapport vermeld bij de
opmerkingen van technisch lezen.
Ingrid Bruinsma en Mirjam Honsdrecht
intern begeleiders
Intekenen rapportgesprekken…
Het intekenen voor de voortgang-/
rapportgesprekken verloopt, ondanks de storing,
gestaag. Heeft u nog niet ingetekend, doet u dat dat
graag nog snel. Gaat er iets mis of weet u de datum
en tijd niet meer vanwege het ontbreken van de
bevestigende email. Vraag het aan de leerkracht of
stuurt u ons een mailtje.
Hierbij het aantal plekken dat op dit moment nog
beschikbaar is. HD.
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PO in actie roept op tot staking op 14 maart…
De groep ‘PO in actie’ heeft bekendgemaakt dat zij
oproepen tot staken in ons gebied op woensdag 14
maart. Wij zullen z.s.m. inventariseren of er
leerkrachten van ons team zijn die gehoor geven aan
deze oproep en dus willen staken. En wat dit
betekent voor school. Voor nu heeft u alvast de
datum.

vandaag (vrijdagochtend)
kunnen oplossen met voor iedere groep een
leerkracht. Om dit zo in te regelen komen andere
(eigen) leerkrachten extra werken! Top. Daarnaast
hebben we in kunnen zetten oud-collega Ellen (gr
3a) en oud-collega Maaike (3a en 3b), onze
(gedrags)expert Nel en Lubna Assakkali (invalster
uit de eigen invalpool). Vrijdagochtend moesten we
toch groep 4b verdelen, omdat we geen leerkracht
hadden. Omdat het belangrijk is dat de signalen
terechtkomen bij de politiek, hebben wij ook onze
oplossing ingetikt op de website van PO in actie.
Wanneer u deze website bekijkt, ziet u hoe
basisscholen oplossingen zoeken voor de
problemen. Kijkt u maar hier.

Stagiaires…
Onze stagiaires Samantha, Cheyenne en Anouk
hebben hun stage in de eerste helft van het
schooljaar succesvol afgerond. Samantha gaat nu
een keuzestage lopen in het voortgezet
onderwijs. Cheyenne en Anouk zijn dinsdag in hun
nieuwe stageklas gestart. Cheyenne zal de rest van
het schooljaar stagelopen in de Madelief en Anouk
in groep 7b. We zijn heel blij met ze en benieuwd
naar hoe ze zich verder zullen ontwikkelen. Laura
start aankomende dinsdag met haar stage en stelt
zichzelf voor:

Overigens zullen wij ook participeren in de
oplossing, want het schoolbureau Amsterdam heeft
veel kandidaten binnen die als zij-instromer in
Amsterdam aan de gang willen. Het voortraject (6
maanden) om toegelaten te worden tot de opleiding
(die 2 jaar duurt) is pittig. Onze rol hierin wordt dat
er op onze school een ‘Crash Course’ plaats zal
vinden. In maart ontvangen wij daarom 9 potentiële
nieuwe leerkrachten die zo’n 8 dagen intensief
meelopen, kijken, ervaren, observeren, lessen
voorbereiden, theorielessen krijgen en lesjes geven.
Wij zijn benieuwd naar deze enthousiastelingen die
een carrière in het onderwijs ambiëren. Heeft u nog
ambities voor het vak? Schroom niet en kijkt u maar
hier voor informatie en uw aanmelding.

Hi allemaal,

Carnaval een leuk feest…

Mijn naam is Laura en ik kom de
aankomende vijf maanden stage
lopen in groep 3 bij Cassandra in
de klas. Op dit moment zit ik in
mijn tweede jaar van de Pabo in
deeltijd. Voor de pabo heb ik
pedagogiek gestudeerd. Erg veel
zin in mijn nieuwe stage bij jullie
op school! Lijkt me leuk om de
ouders van groep 3 en mijn
nieuwe collega’s te ontmoeten.
Tot snel op de sint Jozefschool!
Laura
Zieke juffen en meesters op school…
Deze week zijn wij helaas
ook geconfronteerd met maar
liefst 3 zieke leerkrachten.
Natuurlijk het vervelends
voor hen zelf, want zij liggen
met koorts kuchend in bed.
Voor school is dat onhandig, want kunnen we wel
gewoon onderwijs geven? We hebben het tot
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Een heerlijk koude ochtend was het decor voor een
warm feest. De school versierd, de muziek op
sterkte, knallende ballonnen bij de disco, een te laat
komende DJ en een fantastische DJ vervanger Jean,
super verklede kinderen stonden garant voor veel
gezelligheid. Dank aan de commissie (ouders en
leerkrachten) voor de organisatie en natuurlijk veel
dank aan Juf ANK! En… laat het vasten volgende
week maar beginnen.
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Stepjes in het gebouw…
Namens Willem verzoeken wij u niet het stepje van
uw kind in school te parkeren. Er komen er
namelijk steeds meer en wij vinden ze in de weg
staan. HD
Campina schoolmelk…
U kunt via onze school gebruik
maken van schoolmelk. Wij nemen
van Campina alleen halfvolle melk
af en geen andere (zoete) dranken.
Wilt u dat uw kind op school koude melk drinkt, dan
kunt u zich aanmelden via www.schoolmelk.nl.
Belangrijke data…
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)
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