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Beste ouders/verzorgers,








Wist u dat…
 het maandag 19 maart is?
 19 maart de naamdag van Sint Jozef is?
 onze school Sint Jozef heet?
het dus onze naamdag maandag is?
onze school dus gewoon een beetje jarig is?
er zeker het Sint Jozeflied gezongen gaat
worden?
u ook mee mag zingen?
de tekst om te oefenen in deze nieuwsbrief
staat?
u de link kunt aanklikken voor de voorzang
van de leerkrachten?

Vanuit de MR…

Staken - Waarom eigenlijk ? En
wat vinden we ervan?
Afgelopen woensdag was er weer
een stakingsdag. Voor een juf of
meester best een moeilijke keuze - wel of niet
meedoen. Om de klas een dag niet door te laten
gaan. Wat vind je als ouder daar eigenlijk van? De
kids vinden het wel prima zo, een dagje extra vrij,
dat is wel duidelijk. Maar waarom staken de juffen
en meesters eigenlijk nog? Er kwam toch wat geld
'vanuit Den Haag' bij?
De staking is gedoe, maar echt nog nodig.
Wij als MR kennen de standpunten voor en tegen
staken. We snappen ook dat het vervelend is - op
korte termijn, voor het gezin en de planning thuis.
Maar de MR heeft als doel zich hard te maken voor
een mooie school, met goed onderwijs. En daarbij
zijn we er voor de belangen van onze kinderen en
ook voor de belangen van het personeel. Dan is het
even niet anders dan nu stevig doorpakken. De MR
staat hier achter.
Er moet echt meer aandacht en geld voor het
onderwijs komen.
Waarom ?

voor kleinere klassen en minder werkdruk

voor fatsoenlijke salarissen

voor meer leerkrachten en/of assistenten, dus
ook meer mensen die hierin een opleiding gaan
doen
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voor meer aandacht voor onderwijs vanuit Den
Haag

Tot nu toe is er een beetje geld bijgekomen, maar
niet echt veel. Daarom staken de leerkrachten door.
Steunt u hen? Zeg dit dan gerust eens hardop.
namens de MR
Kees Joosse
voorzitter
Palmpasen…

De kinderen van de groepen 1 t/m 4
maken in de klas een palmpaasstok.
Zoals gebruikelijk is in het
katholieke geloof is het de bedoeling
dat de stok weggegeven wordt aan
iemand die wel een extraatje mag
ontvangen. Een opa of een oma, een
oudere buurvrouw, een zieke. Wij verzoeken u
vriendelijk hieraan gevolg te geven. Wilt u daarom
van te voren met uw kind afspreken aan wie de stok
gegeven wordt?
Wilt u uw kind in de week van 19 maart een lege
palmpaasstok meegeven? U kunt de stok kopen bij
Hecker en Hecker (Rembrandtweg) of natuurlijk
(nog leuker) samen met uw kind maken.
Crêpepapier kunt u van school meenemen om de
stok thuis te omwikkelen. Dit ligt klaar vanaf
maandag 19 maart in de klas. De rest van het
versieren gaan de kinderen in de klas doen onder
begeleiding van kinderen uit de hogere groepen. De
kinderen mogen van thuis een paar versieringen
meenemen zoals eitjes en slingers, maar geen
etenswaren. Voor een broodhaantje wordt gezorgd.
De palmpaasoptocht vindt vrijdag 23 maart plaats
van 11.30 uur tot 12.00 uur. Natuurlijk bent u van
harte welkom om mee te lopen! Onze achtste
groepen zullen, wanneer het weer het toelaat,
kinderen van Nifterlake ophalen. Zij krijgen dan
eerst ‘rolstoelduwles’ en kunnen dan later
gezamenlijk in de optocht meelopen.
Terugblik Studiedag…
De leerkrachten zijn met elkaar weer aan het
‘studeren’ gegaan. In de ochtend hebben we het in
gehad over ‘uitdagend’ onderwijs. Hoe kunnen we
de lessen nog beter op de (individuele) kinderen
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afstemmen? Welke vakken kunnen we iets anders
inrichten zodat de motivatie voor het leren nog meer
omhoog gaat en ze ‘minder geplaagd’ worden met
leerstof die ze al beheersen? In de middag vond er
vanuit het ontwikkelteam Engels een ‘inspiratie’
sessie plaats. Wat het ontwikkelteam tot heden heeft
onderzocht is gedeeld met de rest van het team. En
afgesloten is met een zeer uitgebreide High Tea. Juf
Kimke is een geweldige patissier en heeft ons
enorm verwend.
P.s. Negen leerkrachten zijn deze week gestart met
de post HBO+ opleiding Specialist vroeg vreemde
taalonderwijs Engels, gegeven door HogeSchool
Utrecht. Duur: 1,5 jaar. Succes collegae!
Studiedag 29 maart…
Donderdag 29 maart hebben wij wederom een
studiedag en zijn de kinderen vrij. Wij gaan met het
team naar Eindhoven naar de ‘SingularityU The
Netherlands Innovation Hub’. Daar laten wij ons
inspireren in nieuwe technologieën. We hebben er
enorm veel zin in.
Staking 14 maart…

Leest u hier graag het artikel van het Parool
Actie OP=OP…

Als de teamleden van de St Jozefschool staken…
nou dan maken ze er ook een serieuze happening
van. Een groep van ons heeft zich op de
afgesproken tijd verzameld bij de Stopera en
gezamenlijk met alle andere Amsterdamse
leerkrachten zijn zij naar het museumplein in
protesttocht naar het museumplein gewandeld.
Waarom vinden wij het zo belangrijk dat het
onderwijs het mooie vak blijft dat het is? Wij zijn
van mening dat de man of vrouw voor de groep er
echt toe doet. Naast de belangrijkste personen - de
ouders- heeft de juf / meester een belangrijke rol in
het leven van de kinderen in de leeftijd van 4 tot 12
jaar.
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De petitie van het BBO (Breed Bestuurlijk Overleg)
heeft tot op heden 7.612 handtekeningen
opgeleverd. Er wordt gestreefd naar 20.000, zodat
de (nieuwe) raad dit onderwerp zeker op de agenda
moet zetten. Leest en verspreidt u graag deze brief!
Even voorstellen…
Mijn naam is Annekee Bongenaar
en vanaf 1 maart as. ben ik te
vinden in de Zonnebloem. De
afgelopen jaren heb ik gewerkt in
groep 1/2 en groep 3 in het speciaal
onderwijs, maar daarvoor heb ik
ook in het reguliere onderwijs in groep 1/2 gewerkt.
Hartje winter woon ik met mijn partner in
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Amsterdam, maar in de zomermaanden proberen we
zoveel mogelijk buiten de stad te verblijven. In mijn
vrije tijd dans ik graag. Ook in de tuin werken en
wandelen vind ik erg fijn om te doen.
Ik ben met heel veel zin gestart.
(S)Cool on Wheels…

En zetten de school dan op z’n
kop, hop hop hop
refrein
Geen tijd gaat verloren
We sporten en scoren
De school is voortdurend in beweging
Van hakken en plakken
Tot moeilijke vakken
We draaien ons’ hand er niet voor om, bom bom bom
refrein
Verjaardagen vieren
De klassen versieren
En iedereen maakt er wel iets moois van
We zijn heel tevreden
En niet zonder reden
Sint Jozef is helemaal te gek, yeah yeah yeah

Op vrijdag 9 maart hebben onze groepen 8 een
supergave dag gehad die in het teken stond van
gehandicaptensport. Eerst is er in de klas, door een
docent die zelf een dwarslaesie heeft afgelopen, op
zeer indrukwekkende wijze verteld over onder
andere gehandicapt zijn en gehandicapt sporten.
Natuurlijk kwamen ook de Paralympische Spelen
aan bod, die toevallig net dat weekend van start
zouden gaan.
Tijdens de gymles hebben de kinderen geoefend
met echte sportrolstoelen. Er is geleerd hoe je moet
rijden, stoppen en keren. Maar ook hoe je terug in
de rolstoel komt zonder je benen te gebruiken.
Tenslotte is er rolstoelbasketbal gespeeld en meester
Edwin, juf Charlotte en zelfs juf Jeanette hebben
ook sportief meegedaan! Ter afsluiting kregen de
leerlingen een diploma namens Fonds
Gehandicaptensport.
Meester Niels
Sint Jozeflied oefenen voor maandag…
refrein
Daar aan die groene Kalfjeslaan
Weet ik een heel mooie school te staan
Met hoge bomen voor ieder raam
Sint Jozefschool is de naam
We spelen en we leren hier
En maken met elkaar veel plezier
Van A tot Z en van plus tot min
Op de Jozef school heb je ’t naar je zin!
Het is heel hard werken
Dat zul je wel merken
Maar ook zijn er superleuke feesten
Daar staan we te swingen
Doen veel leuke dingen
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refrein
wilt u even luisteren naar de leerkrachten die het lied
hebben ingezongen? Klikt u dan hier… en start download
muziek….meezingen mag.. Tot maandag op de St.
Jozefdag (19 maart)

Juf Annemiek met verlof…
Juf Annemieke van groep 4a heeft
gisteren een voorlopig afscheid
gevierd met haar klas en met ons.
Zij is met zwangerschapsverlof. We
wensen haar veel plezier en voor nu
heerlijke rust.
Boekenkast mag leeg en weer vol…
Herkent u deze ruilboekenkast?
Deze kast staat in de
middenbouwhal. Hier staan boeken
in die uw kind mee naar huis mag
nemen. Gewoon om lekker te lezen.
Heeft u kinderboeken die al gelezen
zijn en u wilt ze kwijt? Dan mag u
die boeken in deze kast voor aan ander kind zetten.
Zo ruilen we de boeken. Het doel: heel veel leeskm
maken
Koopt u liever nieuwe boeken? Bij de Amsterdamse
Boekhandel krijgt de school 10% als St
Jozefschoolouders en kinderen een boek kopen.
Wat doen wij daarmee? Hmm… gewoon weer de
nieuwste kinderboeken aanschaffen! Kan ook via
onze website!
Fietssleutels…

Voor een fietssleutel
geldt: of in het slot van je
fiets of in je broekzak.
Deze drie sleutels liggen
al enige tijd op het randje
bij het raam van het
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kantoor van meneer Willem. Is er één van uw kind?
Pak ‘m dan maar!

het verzoek het ‘op tijd
komen’ na te leven.

Berichtje van de St. Augustinuskerk…
Zondag 25 maart a.s. is het
Palmzondag.
In de gezinsviering van
10.30 uur, met
medewerking van ons kinderkoor Prima Voce,
vieren we de intocht van Jezus in de stad Jeruzalem.
Alle kinderen worden uitgenodigd om met een
versierde Palmpaasstok te komen. Bijzonder is dat
deze zondag tevens 6 kinderen van diverse scholen
zich gaan voorstellen; zij gaan 3 juni hun 1e Heilige
Communie doen. Het is leuk voor deze kinderen als
er veel belangstelling is, bijvoorbeeld door
klasgenootjes. Uiteraard is er voor de allerkleinsten
weer een crèche in de parochiezaal

Belangrijke data…

Op 30 maart a.s. is het Goede vrijdag.
‘s Morgens om 11.00 uur is er voor de kinderen een
filmpresentatie over het Paasverhaal, in de kerk.
We vragen de kinderen een bloem mee te nemen.
Om 19.00 uur zal ons Tienerkoor Vivace delen
zingen uit de Musical Jesus Christ Superstar.

ma 19 start kunstenaar Monet…
ma 19 mrt Sint Jozefdag…
vr 23 mrt Palmpasentocht …
woe 28 mrt Paasviering…
do 29 mrt studiedag; kinderen zijn vrij…
vr 30 mrt Goede Vrijdag…
ma 2 apr 2e Paasdag…
di 17 apr Cito eindtoets gr 8…
woe 18 apr Cito eindtoets gr 8…
do 19 apr Cito eindtoets gr 8…
vr 20 apr Koningsspelen…













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

Zondag 15 april is er een gezinsviering om 10.30
uur
Zondag 3 juni a.s. is er weer een gezinsviering om
10.30 uur, waarin 6 kinderen hun 1e Heilige
Communie gaan doen.
Iedereen is van harte welkom!
De Werkgroep Gezinsvieringen Augustinuskerk
Op tijd komen een must…
Ieder dag noteren de leerkrachten
de ‘te laat komers’ in het systeem.
In enkele klassen melden de
kinderen zichzelf al aan via het
digibord. De deuren gaan dus om
8.20 uur open en de les start dus
om 9.30uur. Vanaf die tijd wordt de onderwijstijd
berekend. Wanneer u uw kind steeds te laat in de
klas laat komen, is het niet alleen voor uw kind
onhandig, maar doet u eigenlijk ook de rest van de
groep tekort. En daarbij.. op tijd komen is een
gewone omgangsregel die overal geldt. Het lukt in
ieder geval de ouders van 460 kinderen wel iedere
dag!

Binnenkort kunnen enkele
ouders een brief op de mat
verwachten met een lijst van
de momenten waarop hun
kind te laat is gekomen met
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