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Beste ouders/verzorgers,












Wist u dat…
 St. Dartelhonk weer St.
Jozefschool heet?
 er leuke foto’s op de website
staan?
de Zonnebloempjes er zin in hadden?
Klaproosjes in feeststemming waren?
3a een gezellige ochtend had?
4b de hulpouders bedankt?
bij 5a de slingers uit het plafond kwamen?
5b het spelletjescircuit tof vond?
het voor 7a feest was?
in 7b heren als dames verkleed waren?
8a Jack Sparrow vergezeld werd door mooie
dames?
St Jozefschool volgend jaar weer St
Dartelhonk wordt?

Bezoek…
Afgelopen dinsdag had de kleutergroep
de Zonnebloem bezoek van een
bijzondere gast: Hedda. Hedda is sinds
haar geboorte blind. Speciaal voor onze
groep heeft ze 2 verhalen van Kikker en
pad gebrailleerd en voorgelezen aan ons. Deze
verhalen passen goed in het huidige thema Kikker is
verliefd en vriendschap. Het was bijzonder omdat
ze de letters moest voelen om te kunnen voorlezen.
Na afloop mochten de kinderen het brailleschrift
ook bekijken en voelen. De kinderen stelden
interessante vragen als: Hoe moet je je nou douchen
als je blind bent en hoe kook je als je blind bent?
Kortom een interessant en leerzaam bezoek.
Vervangers…
Op de St. Jozefschool hebben we op
dit moment te maken met veel zieke
kinderen. De griep en de waterpokken
hebben in enkele groepen toegeslagen.
Dat is voor de kinderen vervelend. Ook bij de
leerkrachten hebben we te maken met griepgevallen
( gelukkig geen waterpokken). Wanneer
leerkrachten thuis zijn door ziekte is het voor een
schoolorganisatie direct moeilijk. Het werk blijft
niet, zoals bij enkele andere type banen, liggen. De
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groepen moeten bemand / bevrouwd en de lessen
gegeven worden . Daarnaast is het momenteel zeer
moeilijk om vervangers te krijgen. Zelfs de
uitzendbureaus voor het onderwijs kunnen geen
leerkrachten meer aan hun klanten leveren. En die
situatie blijkt nog schrijnender te worden. Er zijn
ook nog eens te weinig studenten op de BAPO.
Hmmm, zou het vak niet interessant genoeg zijn?
Werk is er zeker genoeg!
Hoe lossen wij het op onze school op? Wanneer een
leerkracht ziek is, kijken we of juf Heleen
beschikbaar is. Juf Heleen, onze onderwijsassistent
met een enorme onderwijservaring van 20 jaar in
alle groepen staat dan voor de groep. Haar
assisterende taken blijven op dat moment liggen.
Altijd wordt aan leerkrachten die parttime werken
de vraag gesteld om extra te komen. Wanneer er
intern geen vervanger is, wordt zo’n groep verdeeld
over andere groepen. Iedere leerkracht heeft bij start
van het schooljaar een indeling hiervoor gemaakt.
In de ochtend wordt die groep dan opgevangen, het
werk wordt doorgenomen en zij verspreiden zich
over de school. Voor de ontvangende groepen en
leerkrachten altijd even lastig, want je hebt al je
handen vol aan de eigen groep. Op andere scholen
in Amsterdam gebeurt het wel eens dat aan ouders
gevraagd wordt de kinderen zelf thuis op te vangen.
Naar die situatie willen wij natuurlijk beslist niet
toe.
Nu de redenen voor ons schrijven hierover:

U informeren hoe wij bij ziekte de vervanging
regelen;

U vertellen dat er te weinig invallers
beschikbaar zijn;

U uitleggen dat wij er alles aan doen om de
bezetting voor de groepen met leerkrachten
rond te krijgen, iedere keer weer;

U vragen of u wellicht geschikte kandidaten
kent.
Kent u iemand die bevoegd is en aan het werk wil
of wel weer in het onderwijs wil instromen? Dan
verzoeken wij u ons dat kenbaar te maken. Wij
leggen dan graag het contact!
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p.s. Overigens gaat er altijd een gejuich op in
de groepen wanneer zij horen dat zij verdeeld
worden, zijn er groepen die klagen dat zij
nooit (en dat is niet eeeeerlijk) verdeeld
worden èn er zijn groepen die smeken om
verdeeld te willen worden. Het zit toch bijzonder in elkaar.
Onderwijs krijgen van je eigen juf / meester is toch het
allerfijnste dat er is?

Vrije inschrijving kindertuintjes…
Schooltuinwerk 2016: Groene
vingers kweek je hier! Als je tussen
de 8 en 12 jaar oud bent kun je je
ook in 2016 opgeven voor de
zogenaamde vrije groepen op de
Amstelveense schooltuincomplexen.
Je kunt in je vrije tijd op drie van de vier complexen
een tuintje aanleggen. De werkzaamheden gebeuren
onder leiding van de schooltuinleider in
samenwerking met vrijwilligers. Er wordt elke
week ongeveer 1,5 uur gewerkt.

Vind je het leuk om lekker buiten in de natuur bezig
te zijn en ook nog iets te leren? Kom dan op
woensdag 9 of 16 maart tussen 13.30 en 15.00 uur
met een ouder/verzorger naar één van de
schooltuincomplexen en meld je aan.
De kosten zijn € 20,-- per persoon. Graag contant
betalen. Houders van een AmstelveenPas krijgen op
vertoon van de pas 50% korting.
Kijk voor locaties, de gedragsregels voor
vrijwilligers en wanneer er op welke locatie kan
worden getuinierd op
www.nmedichtbij.nl/schooltuinen-amstelveen
Laga Jeugdroeikamp…
Aankomende zomer zal alweer
voor de 33e keer het
Jeugdroeikamp van Laga
plaatsvinden, het zinderende
zomer spektakel dat zich elke jaar in Naarden
vesting afspeelt. De weken zijn ingedeeld op leeftijd
en de klasjes op niveau. Hierdoor is het kamp
geschikt voor de absolute beginner en de ervaren
jeugdroeier. De eerste halen zullen voor de
beginners wat onwennig zijn, maar roeien is een
sport die je snel leert maar moeilijk beheerst! Voor
de ervaren jeugdroeier is er dit jaar misschien wel
plekje in de koter oude vier of zij verbeteren hun
vaardigheden in de skiff. Naast het roeien heeft het
kamp nog veel meer te bieden: slapen bij het
kampvuur, galadiner, het voedselgevecht of de altijd
spannende pannenkoeken eetwedstrijdstrijd, er zijn
talloze activiteiten op de kant; dus niet alleen
roeien.

nieuwsbrief 12-02-2016

De locatie in Naarden vesting is geboekt, de reünie
met koters van afgelopen zomer was een groot
succes, de nieuwe posters zijn gedrukt, dus wij zijn
klaar voor het nieuwe seizoen.
Heeft u kinderen, neefjes of nichtjes of kent u
iemand voor wie dit wat is? Bezoek dan even de
website www.jeugdroeikamp.nl. en laat ze kennis
maken met alles wat JRK voor ze in petto heeft. Tot
in de zomer!
Noor ten Harmsen van der Beek
Secretaris der Jeugdroeikampcommissie 141
Berichtje van wijkcentrum De Meent…
Speelstuif: een fantastisch
kinderfeest. Wilt u uw kind een
prachtig dinosaurusfeest geven?
Kom in het weekend van 13 en 14
februari naar wijkcentrum De Meent voor de
jaarlijkse Speelstuif (vooraf kaartje kopen, op = op).
Joelende kinderen bij de springkussens en het
spookhuis, rennende kinderen bij het levend
ganzenbord (kom maar kijken wat dat is), dino
rijden en zandtekenen en nog veel meer. En als u
toch komt: blijf een ochtend of middag om een
oogje in het zeil te houden als vrijwilliger. Het hele
feest wordt georganiseerd door buurtbewoners en
vrijwilligers. Kijk naar Speelstuif op facebook en
youtube.
Met dank, namens alle Speelstuifers,
Bas ten Asbroek 06 2325 0469
Belangrijke data…









ma 29 feb t/m vr 4 mrt
voorjaarsvakantie…

ma 7 mrt studiedag team…

ma 14 mrt t/m 23 mrt
kunstenaar Escher…
vr 18 mrt Palmpasen…
woe 23 mrt Paasviering…
do 24 mrt studiedag team…
vr 25 mrt Goede Vrijdag…
ma 28 mrt 2e Paasdag…
di 29 mrt studiedag team…

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