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Beste ouders/verzorgers,





Wist u dat…
 er mooie kleuren de school
binnenkomen?
 vooral de kleuren rood, wit, geel,
blauw met daaromheen een zwart randje?
allerlei objecten met deze kleuren beschilderd
zullen worden?
ook rechte vormen in de school te zien zullen
zijn?
de kinderen leren over kunstenaar………?

Lente…

Kalfjeslaan 370
1081 JA Amsterdam
t: 020 6432020
f: 020 4539569
e: stjozef.directie@askoscholen.nl
www.sintjozefschoolamsterdam.nl

Jozefschool door een groeiend aantal jonge
gezinnen in de omgeving.
Momenteel zijn de verschillende geledingen binnen
school (directie, team, MR, bestuur) intensief over
deze groeiopdracht in gesprek. Over een aantal
onderwerpen bestaat een verschil van inzicht.
Gezien het belang van dit onderwerp voor elke
ouder, leerkracht en leerling, en om zo transparant
mogelijk te zijn, geven wij u graag wat meer
informatie. Klik hiervoor op deze link.
Mocht u meer over dit onderwerp willen weten,
neem dan gerust contact met ons op.
Met vriendelijke groet,
Reina Atteveld en MR St Jozefschool
Avondvierdaagse…
Onze sportieve gezamenlijk wandeling in het
Amsterdamse Bos komt er weer
aan. Samen heerlijk in een
avondzonnetje in dit groene
woud, kletsend met elkaar,
wandelend aan de hand met de eigen papa en mama
heerlijk een de benen strekkend. U ziet het ook weer
helemaal voor zich? Schrijf dan gauw met het hele
gezin in!
p.s. de organisatie heeft hulptroepen nodig. Graag
ook uw actieve bijdrage hiervoor, zodat het een
wandelfeest voor iedereen kan worden!

Groei, standpunt OMR en toelichting Reina…
Beste Ouders,
ASKO heeft aan de St. Jozefschool een
groeiopdracht gegeven, wat mogelijk een groei
betekent van 50% van het aantal leerlingen. Hieraan
liggen twee redenen ten grondslag: (1) Economisch:
werkgevers/werknemers belang ASKO; (2)
Maatschappelijk: meer belangstelling in de St
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Tulpjes en de lentewandeling…
Het mooie weer daagt uit tot een gezellige
wandeling om in de buurt te ervaren of de lente in
de natuur al van start is gegaan. Kijkt u even mee?
Afsluiting Mondriaan…
Beste ouders,
Vrijdag 24 maart willen we de Mondriaanweek
afsluiten met het vormen van een levend
(Mondriaan-)schilderij. We vragen jullie je kind(eren) die dag een effen shirt aan te doen/mee te
geven. In de lijst hier onder is te lezen welke groep
welke kleur draagt. Het is ook prima om de dagen
ervoor het shirt op school af te geven. Het schilderij
wordt natuurlijk vastgelegd en zal later te zien zijn
op de website van de school.
Klaproos: zwart
Tulp: geel
Margriet: rood
Madelief: zwart
Bosviool: blauw
Zonnebloem: zwart
Groep 3A: wit
Groep 3B: zwart
Groep 4A: geel
Groep 4B: zwart
Groep 5A: zwart
Groep 5B: blauw
Groep 6A: zwart
Groep 6B: wit
Groep 7A: zwart
Groep 7B: geel
Groep 8A: wit
Groep 8B: zwart
Groep 6B: rood
Landelijke schoonmaakactie op 25 maart…

Een ouder uit 3b, Frederique Milders, neemt het
initiatief om mee te doen met de Landelijke
schoonmaakactie. Wilt u meedoen in het kader van
‘vele handen maken licht werk’ en uw ‘steentje
bijdragen’ aan een eigen afvalvrije leefomgeving. U
en uw kinderen (goed voorbeeld geven is de beste
leermethodiek) zijn van harte welkom met prikker
en vuilniszak op zaterdag 25 maart. We starten
vanaf het schoolplein en beginnen meteen rondom
school wat te prikken. Doet u mee? Meldt u zich
dan graag aan bij Frederique via de mail
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frebnn@hotmail.com.
Volgende week ontvangt u nog een herinnering en
verdere informatie omtrent tijden ed.
Zo veel te doen bij Kinderopvang Mirakel…
Zo veel te doen bij Kinderopvang Mirakel!
Kinderopvang Mirakel staat al meer dan 20 jaar
voor professionele kinderopvang voor ieder kind in
een veilige omgeving, waar creatief denken,
ontdekken en spelen centraal staan.
Bij Mirakel is ieder kind bijzonder!

Wat maakt BSO Kalfjeslaan zo bijzonder?

Gevestigd in de Sint Jozef School

Ruime mogelijkheid voor spelen ook buiten de
groepen

Mirakel Next: speciaal opvang voor de oudere
kinderen

Themagericht werken door middel van diverse
knutsel-, kook- en spelactiviteiten

Workshops gedurende het jaar, Sterrenjacht,
sportdag en uitstapjes in de vakanties

Warme maaltijd van Nicole& Janneke

Kinderkapper
Haal- en brengservice naar
(sport)clubs
Wilt u eens komen kijken? Wij
nodigen u graag uit voor een
rondleiding. U kunt hiervoor contact
opnemen met ons afdeling plaatsing
en planning 020 – 661 3035 of
mailen naar info@kdvmirakel.nl.
Berichtje St Augustinuskerk…
Zondag 19 maart a.s. om 10.30
uur is er in de
Augustinusparochie weer een
gezinsviering met medewerking
van het kinderkoor “Prima
Voce”. Negen kinderen van
diverse scholen in de omgeving, gaan 21 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
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Amsterdamse Scholieren triatlon …

Zwem, fiets of ren jezelf naar het WK Triatlon!
Vind jij zwemmen, fietsen en hardlopen allemaal
leuk? Of wil je wel eens proberen om deze
sporten alle drie achter elkaar te doen, alleen of in
estafettevorm? En zit je ook nog in groep 8 van
de basisschool of klas 1 of 2 van de middelbare
school? Dan zijn wij op zoek naar jou! Doe mee aan
één van de volgende jeugdtriatlons:
De Mirandabad Triatlon zondag 23 april
Bosbaan Triatlon zaterdag 6 mei
Triatlon Amsterdam Nieuw-West zondag 4 juni
Informatie treft u hier.
Belangrijke data…











ma 20 mrt (eigenlijk 19e )
St Jozefdag…
 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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