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Beste ouders/verzorgers,






Carnaval…

Wist u dat…

die heerlijke vakantie voor de
kinderen vandaag al begint?
het team morgen een studiedag heeft?
de kleuterbouw met elkaar wederom praat
over ‘visie op het jonge kind’?
de leerteams Blink en Boeiend Onderwijs de
ontwikkelingen presenteren?
wij ook om 14.00uur die heerlijke vakantie
hebben?

Crash Course goed verlopen…
De 9 kandidaten, die zin hebben om leerkracht te
worden hebben 10 dagen hard gewerkt om een
goede indruk te krijgen wat het vak inhoudt. We
danken onze collega’s en de kinderen die hier in
hun groep ruimte voor hebben gemaakt en hebben
meegewerkt. Want ook de kinderen zijn trots als
hun crash courser door een assessment komt. Zeven
van de negen hebben een fiat gekregen om door te
gaan naar het leer traject van 3 maanden. Dan volgt
er wederom een assessment. Wat schrijft de trainer
over onze begeleiding:
Dertig jaar heb ik zelf in het onderwijs gezeten en dit is
de derde Crash Course bij ASKO. De St. Jozefschool. Als
ik al twijfelde aan het nut en de kwaliteit van de zijinstromers was dat na 1x St. Jozef al weg. En werd dat
deze derde keer weer bevestigd. Mensen die vorige week
nog nooit vóór een klas hadden gestaan, mochten zich nu
weer ruim een week onderdompelen in de warme en
professionele school die jullie zijn, uitdragen en vorm
geven. Voor mij als trainer een verademing, voor de
cursisten/kandidaten/leerlingen ook. Ik durf te beweren
na 30 jaar lagere school iets te weten van wat werkt en
wat klopt. Bij jullie werkt en klopt het. Wat we horen van
de schoolleiding en de mentoren zie je terug.
Overal! Van de directeur tot de conciërge. En weer
terug. Ik voel me welkom en wens iedere zij-instromer de
St. Jozef toe en andersom. Ga door, houd vol en blijf
genieten. Dat heb ik ook gedaan.
Met vriendelijke groet, Edwin (trainer Crash Course)
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Zo’n vrolijk team zie je niet iedere dag! En dan de
kinderen: in vol ornaat in de mooiste outfits!
Carnaval is in één woord: geweldig.
De jongste kinderen hebben genoten van de
goochelaar, die op wonderlijke wijze de kinderen
steeds op het verkeerde been zette. Een stoplicht
met van onder naar boven de kleuren groen, geel en
rood, kwam steeds met verkeerde volgorde
tevoorschijn. Hè hoe kan dat?
De DJ, kreeg alle kinderen en de leerkrachten met
Nederlandstalige hosmuziek vrolijk aan het dansen.
We kunnen wel zeggen dat de spieren weer lekker
los zijn!

St. Dartelhonk was in goede handen na de
overdracht van de schoolsleutel bij prins Tymon en
prinses Bente, prins Ruben en prinses Annick.
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ontwikkeling. Ons doel is om
kinderen meer bij hun eigen ontwikkeling te
betrekken, van praten over kinderen naar praten met
kinderen. De kinderen krijgen dan ook het woord
tijdens het gesprek. Dit is even wennen voor ouders
maar het levert zeer boeiende en motiverende
gesprekken op.

NB: er zijn geen stoffige personen meer op school!
Brengen en halen…
Na de voorjaarsvakantie voeren we ons haal- en
brengbeleid weer uit. Alle ouders mogen namelijk
dan één week weer mee het lokaal van de kinderen
in. Dit om de kennismaking te hernieuwen en op te
frissen. We nodigen u van harte uit hiervan gebruik
te maken. Gewoon weer even gezellig met de eigen
kinderen hun groep in. Na die eerste week gaat het
gewone beleid van kracht:

In de groepen 1 /2 en 3 bent u in het
kader van ons pedagogische klimaat
thema ‘vertrouwen’ altijd welkom in het
lokaal. Wel graag voor de bel weer
afscheid nemen.

In de groepen 4 en 5 kunt u uw
kind tot aan het lokaal brengen in het
kader van ons pedagogisch klimaat
thema ‘loslaten’.

De groepen 6, 7 en 8 zijn al geheel
‘zelfstandig’ en hoeven niet meer in
school gebracht te worden.

Aan het eind van de schooldag
komen alle kinderen zelfstandig of
onder begeleiding van de leerkracht
naar buiten. Het is daarom niet nodig dat ouders
nog de school inkomen.
Door deze werkwijze zo uit te voeren dragen we
allemaal een steentje bij aan het gezond groot
worden van de kinderen. Daar hoort ook ‘op tijd
komen’ overigens bij.
Rapportgesprekken met kinderen erbij…
Vanaf groep 5 zijn kinderen aanwezig bij de
rapportgesprekken. De afgelopen week hebben ze
ter voorbereiding samen met de leerkracht dit
gesprek voorbereid door te reflecteren op een aantal
zaken, zoals de vakken maar ook bv. de
werkhouding, het samenwerken en het leren
plannen. Ze vullen daarvoor een blad in en geven
daarop aan waar zij vinden dat ze staan in hun
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Op tijd komen een must…
Telaatkomers even streng toespreken: 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 8.30uur.
Vanaf die tijd wordt de onderwijstijd berekend.
Wanneer u uw kind 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. Graag het lokaal
voor de tweede bel verlaten!
Gewoon DOEN…
THE BENEFITS OF SPEAKING DUTCH…
Voor niet-Nederlandstalige ouders is er een cursus
om meer bekend te raken met de Nederlandse taal
speciaal gericht op de schooltaal. Kijk hiervoor naar
dit aanbod

Living in Amsterdam without speaking Dutch is not
easy. It can make you feel uncomfortable
sometimes. Especially if you have children who are
joining Dutch activities and Dutch-speaking
schools.
Discover the benefits of being able to speak Dutch.

Do you speak another language and are you
learning Dutch?

Being able to communicate with schoolteachers
or coaches for your child’s activities

Being able to participate in the Dutch social
community

Being able to start a basic communication, with
your neighbors, doctor etc..
We help people to practice their Dutch speaking.

We have group sessions and private classes for
different levels. Beginners and advanced.

We have morning/day and evening sessions.

Also special classes for parents ,who have
children on Dutch speaking schools.

We work with a couple of schools in
Buitenveldert and Amstelveen.

Children are welcome at the classes. (limited)
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Information: en
Rubia.concersationlesson@gmail.com
Fijne vakantie…

Het team wenst u een hele fijne vakantie. Gaat u
er met het gezin op uit, beleef dan veel! Blijft u
met het gezin thuis, geniet dan van elkaar en
speur naar de eerste krokus!
Belangrijke data…

 vr 14 feb studiedag team, start vakantie…
 ma 17 t/m vr 21 feb voorjaarsvakantie…
 ma 16 mrt start cultuurproject

Shakespeare…


do 19 mrt St Jozefdag…



vr 3 apr Palmpasen…



do 9 apr studiedag team…



vr 10 apr Goede Vrijdag…



ma 13 apr 2e Paasdag…



vr 17 apr Koningsspelen…



ma 27 apr t/m vr 8 mei Meivakantie…

Met vriendelijke groet,
Jeanette Voogt en Reina Atteveld
directie
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