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Beste ouders/verzorgers,





Wist u dat…
 Cobra er is?
 er met allerlei materialen gewerkt
wordt?
de kleuren straks van de kunstwerken af
zullen spatten?
het fijn zou zijn als de kinderen kleren aan
hebben die tegen een verfspatje kunnen?
wij uitkijken naar kleurtjes in de school?

School is dicht…
Op vrijdag 15 maart is de St. Jozefschool dicht
i.v.m. de staking van de teamleden. Er wordt
gestaakt om de regering duidelijk te maken dat de
jarenlange afbreuk aan het onderwijs nu een halt toe
geroepen moet worden. Het resultaat van die
afbreuk treft alle lagen van het onderwijs. Weinig
mensen vinden het een aantrekkelijk beroep, door
de werkdruk, beloning, doorgroeimogelijkheden
etc. Wij hopen met deze staking te bereiken dat er
geluisterd wordt naar de werkvloer en dat er
investeringen gedaan worden. Klikt u graag op onze
brief en de brief van het bestuur voor extra
informatie. In de eerste brief zit een link waarbij u
zich solidair kunt tonen in het belang van
onderwijskwaliteit.
Cobra gestart…

In deze periode dompelen we de kinderen even
kunstzinnig onder. Ze leren over de stroming Cobra
en

nieuwsbrief Sint Jozefschool

gaan
actief aan de slag. Hier ziet u al wat eerste
kunstuitingen van de kleuters. Ze hebben enorm
veel zin om nu met de kleuren aan de gang te gaan.

Veel plezier!
Veel belangstelling voor onze school…
Nog altijd is er veel
belangstelling voor onze
school. Vooral uit de buurt
(Randwijck en Buitenveldert)
zijn ouders geïnteresseerd om
naar de St. Jozef te komen. Dat
is fijn. We kunnen zo onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid als organisatie nemen.
Immers onderwijs geven aan kinderen doen we het
liefst.

Wat betekent dit voor de groei? We kunnen nog
even doorgaan zoals we het al deden. Deze kinderen
plaatsen en het onderwijs verzorgen aan straks
wederom een derde groep 3. Hebben we hier nu
ruimte voor? Ja voor aankomend schooljaar is hier
ruimte voor. Hebben we hier straks ruimte voor?
Daarmee is de verantwoordelijke voor de
huisvesting (gemeente Amsterdam) hard aan het
werk om dit te realiseren. De verbouwing van het
gebouw lijkt afgeblazen te zijn, vanwege het niet
verkrijgen van een vergunning (door een adviesnota
aangaande de nieuwe (?) luchtvaartwet). Jammer,
want ondanks het verbouwingsgedoe zou het wel
prachtig veel extra ruimte opleveren. Wat gebeurt er
nu? Er vinden gesprekken plaats tussen de
gemeente Amstelveen over het langer gebruiken
van de Villa Randwijck (zo fijn daar!) en met BSO
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Mirakel, St Jozefschool en de ASKO. We wachten
weer af wat dit ons gaat brengen.
Gegevens up-to-date…
Wilt u wanneer er veranderingen zijn in adres en/of
mobiele- thuis- of werk telefoonnummers dit altijd
doorgeven aan de administratie? Het komt nogal
eens voor dat wij ouders niet kunnen bereiken
omdat de nummers niet meer kloppen. Graag uw
aandacht en actie als het uw situatie betreft. HD
namens Vicky Hecker (onze administratrice).
Carnaval…

We hebben veel plezier gemaakt. Het team staat
kleurrijk op onze traditionele carnavalsteamfoto met
de prinsen en prinsessen. Herkent u ons?
Kinder Mattheüs Passion…
Woensdag 17 april vindt voor de tweede keer de
Kinder Mattheus Passion op school plaats. Er wordt
al hard gerepeteerd door het kinderkoor (kinderen
van groep 6, 7 en 8), de musicerende ouders en
collega en straks het volwassen koor van ouders,
leerkrachten en leenkoorleden. Binnenkort ontvangt
u een mail met de aankondiging voor de
kaartverkoop (zeer gereduceerd prijsje hoor) t.b.v.
het huren van een goede piano.
Berichtje van de St. Augustinuskerk…
Zondag 24 maart a.s. om 10.30 uur is er in de
Augustinusparochie weer een gezinsviering met
medewerking van het kinderkoor “Prima Voce”.

Berichtje van de
Bibliotheek…
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief waarin alle
jeugdactiviteiten beschreven staan die in maart
2019 zullen plaatsvinden in de OBA-vestigingen in
regio Zuid. Het gaat om de vestigingen
Buitenveldert, Olympisch Kwartier en Roelof
Hartplein.
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.
RobotWise…
VAKANTIEKAMPEN 2019
ROBOT PLAYGROUND - NIEUWE LOCATIE
Ben je tussen de 5 en 13 jaar, kom dan gezellig
ontdekken welke robots er allemaal zijn. We gaan
ook (websites) bouwen, programmeren en natuurlijk
buiten spelen! Check
www.robotwise.nl/vakantiekampen voor alle date
en het programma.
Met wise groet, Team RobotWise
Belangrijke data…







ma 4 t/m vr 22 mrt Cobra
kunststroming…
 ma 1 t/m 17 apr Jodendom…
 woe 3 apr 8.30u introductie Jodendom
voor ouders…
do 11 apr Palmpasen…
vr 12 apr Koningsspelen...
woe 17apr Paasviering…
woe 17 apr Mattheus Passion…

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

11 kinderen van diverse scholen in de omgeving,
gaan 26 mei hun 1e Heilige Communie doen. Zij
stellen zich tijdens deze viering aan ons voor. Het
thema van de viering zal dan ook in het teken staan
van “naamgeving”.
Het zou leuk zijn voor deze kinderen als er veel
belangstelling is, bijvoorbeeld van klasgenootjes.
Uiteraard is er voor de allerkleinsten weer een
crèche in de parochiezaal.
Vriendelijke groet,
Werkgroep gezinsvieringen Augustinusparochie
nieuwsbrief Sint Jozefschool
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