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Beste ouders/verzorgers,









Wist u dat…
 St. Dartelhonk een leuke school is?
 er veel paarden in de gang van St.
Dartelhonk stonden?
de Mega Mindy’s goed dansten?
de sterke mannen en boeven stoer dansten?
de discomuziek de boxen deed trillen?
de goochelaar zijn vingers liet knakken?
Zelf een BW-er
(bekende wereldburger) op
St dartelhonk was?
dit natuurlijk alleen
bedacht kan worden
door een achtste
groeper?

Berichtje van juf Eva…
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voor
de leuke tijd met elkaar. Ik zal altijd met veel plezier
terugkijken als ik aan de Kalfjeslaan denk :-)
Heel veel groeten en nog een hele fijne tijd op de
Jozefschool,
Eva de Beijer-Kock
Aankondiging vragenlijst…
Enig moment na de
voorjaarsvakantie ontvangt u van
school een digitale vragenlijst. Wij
willen graag uw mening horen en
meenemen in ons beleid en uitvoering van de
dagelijkse werkzaamheden. De vragen gaan over
alles van school. Van praktische vragen tot vragen
over de onderwijsinhoud. Wij hopen dat wij straks
op uw medewerking kunnen rekenen. Ook kinderen
van de bovenbouw worden om hun mening, ideeën
en inbreng gevraagd. Dat zal in de computerles
(natuurlijk anoniem) op school gebeuren.
Hoeveel suiker zit erin…

Lieve kinderen, ouders en collega’s,
Na bijna 14 jaar te hebben gewerkt op de Jozefschool
vond ik het tijd om mijn blik te verruimen en ga ik de
school verlaten. Per 1 maart ga ik werken op een
nieuw gestarte school van ASKO, de Alan
Turingschool. Vlak voor de kerstvakantie kwam hier
een vacature vrij, ben ik aangenomen en heb er
inmiddels al een paar dagen gewerkt. Ik heb het 14
jaar lang ontzettend naar mijn zin gehad op de
Jozefschool. Heb superveel geleerd, mijn visie op
onderwijs kunnen ontwikkelen en nog steeds vind ik
de Jozefschool een fijne school om te werken met
leuke kinderen, collega’s en ouders. Er was voor mij
geen specifieke reden om de school te verlaten
behalve dat ik een boost nodig had, nieuwe inspiratie
wilde opdoen en verder wilde leren. De Alan
Turingschool staat in Oost. De nieuwe
schoolomgeving, een andere buurt en nieuwe mensen
doen mij goed. Maandag 27 februari is mijn laatste
werkdag. Via deze weg wil ik jullie allemaal bedanken
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In het kader van 'De Gezonde School', wat wij sinds
afgelopen oktober officieel zijn, heb ik de kinderen
van de groepen 3 t/m 8 een workshop gegeven over
frisdranken en de hoeveelheid suiker die daar in zit.
De kinderen hebben geleerd wat 'energie' is en waar
je dat voor nodig hebt. Ook hebben zij allerlei
interessante weetjes meegekregen over voeding,
bewegen/verbranden en het drinken van water. De
bovenbouw heeft zelf uitgerekend hoeveel klontjes
suiker er in verschillende pakjes zat, de
middenbouw heeft er naar geraden.. En die
uitkomsten waren soms best heel verrassend! Zo zit
er in een blikje Chocomel net zoveel klontjes als in
Pagina 1/3

een blikje Red Bull, en ook in bekende
schoolpakjes, zoals Wicky, Taksi & Capri Sun gaan
al snel 3 á 4 klontjes. De 'toppers' waren
Appelsientje en Fanta met 9 klontjes en AA
sportdrink (0,5L) met maar liefst 17 klontjes suiker!
De les eindigde met een quiz en een woordzoeker.
En nu.. Water drinken!
Meester Niels

Schoolvoetbal…
We doen mee aan schoolvoetbal. Op
het verzoek van meester Niels bleek
veel animo te zijn, want veel
leerlingen houden van voetbal.
Team 1 is een combinatieteam groep
6a, 6b & 7b en bestaat uit 15 jongens en 2 meisjes.
Team 2 is een combinatieteam groep 8a en 8b en
bestaat uit 12 jongens. Dit gaat over een
veldvoetbalscholencompetitie. Ook is er een achttal
van groep 7a dat meedoet aan de zaalvoetbal
competitie. Onze school is dus weer goed
vertegenwoordigd op de velden!
Voetbaltalent…

FC Volendam op zoek naar
voetbaltalent
tijdens Jonger Oranje
Talentendag. Het winnende
doelpunt maken in een
volgepakt stadion dat jouw naam schreeuwt, daar
droom jij toch ook van? Donderdag 23 februari, in
de voorjaarsvakantie, kan deze droom in vervulling
gaan. FC Volendam gaat namelijk tijdens de Jonger
Oranje Talentendag op zoek naar nieuwe
voetbaltalenten. Locatie van deze voetbaldag is het
complex van Flamingo’s ’64 in Alkmaar.

Stagiaire…

Beste ouders en teamleden,
Vanaf begin februari zal ik
Wijnanda in groep zes komen
versterken. Ik zal er zijn op
dinsdag maar wellicht treffen
we elkaar ook op een andere
dag wanneer het stageweek is.
Ik heb twee mooie jaren
ervaring waarvan ik zowel met
de kleuters als groep vier en zeven heb mogen
werken. Nu is groep zes aan de beurt. Een klas die
mij vol energie verwelkomde en waar ik mij tot aan
begin juni voor zal inzetten met het gegeven dat
sportiviteit en groene vingers (die ik nu nog niet
heb) mij in deze klas zeker worden meegegeven. Ik
ben een bezig bijtje en kijk uit naar het
samenwerkend en creatief werken en leren.
Ik hoop u snel te ontmoeten.
Groeten Cassidy
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De hele dag voetballen, nieuwe vriendjes en
vriendinnetjes maken en uitgebreid bekeken worden
door de scouts van FC Volendam. Dat zijn de
ingrediënten waar jongens en meisjes – geboren
tussen 2005 en 2011 – van smullen tijdens de
Jonger Oranje Talentendag bij Flamingo’s ‘64.
Tijdens de Jonger Oranje Talentendag wordt een 4
tegen 4 toernooi gespeeld en krijgen de keepers een
speciale clinic onder begeleiding van professionele
keeperstrainers. Iedereen krijgt de kans om hun
droom te verwezenlijken: een stage bij FC
Volendam en/of een plek in de Jonger Oranje
(regio)selectie. De scouts van FC Volendam
selecteren tijdens de Jonger Oranje Talentendag de
beste spelers voor de drie Jonger Oranje
Regioselecties ‘Noord-Holland Noord’ in de
leeftijdscategorieën Onder 9 jaar, Onder 11 en
Onder 13. Zij gaan meedoen aan de grote Jonger
Oranje Finals aan het einde van het seizoen. Daar
worden drie Jonger Oranje teams geselecteerd door
de scouts van de 9 partnerclubs van Jonger Oranje.
Jonger Oranje is het talententeam dat een seizoen
lang tegen profclubs speelt en deelneemt aan
internationale toernooien.
Meer informatie en inschrijven:
www.jongeroranje.nl.
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Verzoek tot participatie aan onderzoek…
Dear Parents,
I am a master student at Universiteit van
Amsterdam, and I am writing a thesis on cargo
bikes (bakfietsen). I have a survey and I need to
collect as many participants as possible, and
because many parents are using cargo bikes, I am
wondering if you could help me by participating in
my survey. Here you find a poster with information
Best regards,
Yuki Yamamoto
Research master urban studies
Universiteit van Amsterdam
Luizen en de vakantie…
Een luizenvrije school start thuis! We
willen graag met u afspreken dat
alle kinderen luizen- en netenvrij na
de voorjaarsvakantie op school
komen! Het betekent dat wij u
verzoeken het laatste weekend van de
vakantie uw kind(eren) zelf goed te bekijken en te
behandelen indien nodig. Op maandag of z.s.m.
daarna vinden dan de eerste controles plaats.
Hartelijk dank. Een luizenvrije school start thuis!
Fijne vakantie…

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 17 feb kinderen zijn vrij…
ma 20 feb t/m vr 24 feb
voorjaarsvakantie…
 ma 13 mrt studiedag team; kinderen
zijn vrij…
ma 20 mrt t/m vr 17 mrt kunstenaar in school…
do 30 mrt studiedag team in de Meervaart met
alle 900 ASKO collega’s; kinderen zijn vrij…
vr 7 apr Palmpasen…
woe 12 apr Paasviering…
vr 14 apr Goede Vrijdag…
ma 17 apr 2e Paasdag…
di 18 apr t/m do 20 apr eindtoets gr 8…
vr 21 apr Koningsspelen…
ma 24 apr t/m vr 28 apr meivakantie…













Met vriendelijke groet,
Françoise Blaauw, (teamleider) en Reina Atteveld
(directeur)
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