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Beste ouders/verzorgers,



















Wist u dat…
 een basisschool tot groep 8 gaat?
 onze groepen 8 een bijzondere
plaats innemen in school?
zij alles al gezien, gedaan en meegemaakt
hebben?
zij nu volop in de ingewikkelde procedures
van de VO-keuze zitten?
zij een VO school samen gaan bezoeken?
groep 8 leerlingen als het ware met één been
in de basisschool staan?
het andere been al soms in het Voortgezet
Onderwijs staat?
de (eigen)wijsheid er al enorm van afstraalt?
zij nog een belangrijke hobbel te nemen
hebben?
deze cito eindtoets in april plaatsvindt?
zij superleuke en afsluitende activiteiten
tegemoet zien?
zij naar het Anne Frankhuis geweest zijn?
zij meedenken en voelen over de waarde:
vrijheid?
de Olympische sportdag nog voor hen op het
programma staat?
de Kunstkijkdag er nog aan komt?
de Eindmusical al gekozen is?
de leerkrachten van deze groepen altijd
genieten van deze leeftijdsgroep?
de leerkrachten ook gewoon nog taal,
rekenen, spelling geven?
wij hen succes voor het één en plezier voor al
het andere wensen?

Ouders geven les…

Op 17 februari hebben wij met zijn drieën les
nieuwsbrief 25-02-2016

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

gegeven aam de kinderen van groep 5b. In
anderhalf uur hebben wij hen wegwijs proberen te
maken in de wereld van het strafrecht waarin wij
allemaal werkzaam zijn. Het is geweldig hoe de
kinderen meedenken en best moeilijke zaken (over
recht en onrecht) kunnen begrijpen. Daarnaast
hebben wij er een aantal in toga een rollenspel laten
spelen. Hilarische advocaten, heel strenge officieren
van justitie en rechtvaardige rechters waren het
resultaat. Wij kunnen jullie allemaal aanraden eens
de tijd te nemen om in een klas les te geven. Een
erg leuke ervaring.
Derk, Arjette en Daniel (ouders van Klaas en Enzo)
Lezen hoe werkt het…
Graag delen wij met u het
onderwerp ‘lezen’. Op school
leren kinderen lezen. U leest het
goed! En wat u verder leest is dat
wij deze zin willen verlengen met
en ook thuis wordt het lezen positief gestimuleerd!
Wij merken de laatste jaren dat het lezen en het op
niveau komen best wel moeite kost, ondanks goede
methodieken en de juiste aanpak. Goed op niveau
leren lezen vergt ook gewoon leeskilometers
maken. En hier start een stukje Educatief
Partnerschap met u! Wanneer er ook thuis op een
positief stimulerende wijze aan de kilometers
gewerkt wordt, wordt het leesproces versneld. Wilt
u wat meer weten over de theoretische achtergrond
van de leesdidaktiek en vernemen hoe u een
positieve stimulans kunt geven, klikt u dan hier.
P.S. vakantie leent zich uitstekend om samen te lezen

Lezen is dus belangrijk…
U weet dat wij tijdens de
Kinderboekenweek altijd de
samenwerking aangaan met een
boekhandel. Die boekhandel levert
dan onze boeken voor de verkoop en
school ontvangt 10%. Deze 10%
besteden wij vervolgens aan de aanschaf (alle
nieuwe kinderboeken die uitkomen) voor onze
eigen bibliotheek. Zo blijft onze bibliotheek up to
date. Van deze 10% regeling kunnen wij nu het hele
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jaar gebruik maken. Als u bij de Amsterdamse
boekhandel (Buitenveldertselaan) een boek
aanschaft en zegt dat uw kind op de St. Jozefschool
zit, wordt dit geregeld. Dit geldt ook als u online via
de boekhandel bestelt. U vindt via onze website een
link naar de boekhandel. De rest gaat dan vanzelf.
Kennismakingslessen tijdens gym.. en
meer…
Naast alle leuke (en gekke) spelen
die we tijdens de gymles doen,
wordt er ook regelmatig op heel
hoog niveau gesport. Uiteraard
kan meester Niels dat prima zelf,
maar soms is het extra gaaf om van een echte
sporttrainer les te krijgen. Eerder dit schooljaar
stond dans en tafeltennis op het programma, en dit
kalenderjaar begon met drie weken badminton voor
de bovenbouw. Momenteel doet de middenbouw
twee weken korfbal en na de krokusvakantie krijgen
we tennisles in de gymzaal en bij de vereniging!
Alsof dat nog niet genoeg is gaan we in april lekker
stoeien tijdens kennismakingslessen
zelfverdediging.

Ondertussen is op de donderdagmiddag de
zaalvoetbalcompetitie van start gegaan, en de St.
Jozef is maar liefst met vijf teams
vertegenwoordigd! Jongensteams uit 7a, 7b, 8a &
8b en een meidenteam uit groep 7a/b gaan
proberen om tien weken lang zo veel mogelijk
punten te scoren namens onze school. We hadden
zelfs aanmeldingen uit de beide groepen 6 maar
helaas moeten zij nog een jaartje wachten. Maar
ook voor hen, en de groepen 5, goed nieuws:
In maart is er een veldvoetbalcompetitie!
Tenslotte ben ik (heel) voorzichtig alweer begonnen
met de voorbereidingen voor de koningsspelen op
22 april. Dit zal op ongeveer op dezelfde manier
worden georganiseerd als afgelopen jaar. Eind
maart, begin april zal hier meer informatie over
volgen. Waarschijnlijk kan ik wel wat hulp
gebruiken voor deze mooie sportdag! Fijne
vakantie.
meester Niels
Activiteiten in Villa Randwijck…
Activiteit in de
voorjaarsvakantie voor
kinderen van 7 t/m 12 jaar in
Villa Randwijck.
Dinsdagmiddag 1 maart: sieraad maken, ook voor
jongens! Donderdagmiddag 3 maart: filmmiddag
Big Hero. Wil je ook komen? Meld je dan aan via
welkom@villarandwijck.nl of bel: 06-20420989
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Wat is pesten…

Nieuw thema bij BSO Mirakel
Kalfjeslaan
Het thema ‘pesten en plagen’ is
één van de thema’s die we
jaarlijks op onze BSO’s terug laten komen.
Aan tafel voeren we gesprekken over wat het
verschil is tussen pesten en plagen, maar ook of er
op school gepest wordt. Ook lezen we soms een
boek van Dolfje Weerwolfje voor dat speciaal over
dit onderwerp gaat.
Wat is pesten en wat doet het met je? Eén van de
activiteiten bij dit thema was het tekenen van
zomaar een kind. Vervolgens werden alle
tekeningen tot een prop verwerkt en weer
uitgevouwen. Daarna hebben we aan de kinderen
gevraagd wat dit met pesten te maken heeft.
Simon: “Het papier wordt nooit meer mooi.“
Nikki: “Zo voelen we ons van binnen als we gepest
worden.”
Dit is maar één van de thema’s waar we gedurende
het jaar mee werken. Binnenkort gaan we aan de
slag met de thema’s superhelden, brand en
boerderij.
Wilt u eens komen kijken op onze vestiging en sfeer
proeven? 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.
Namens het team van Mirakel
Esther de Vries officemanager
Verkeersveiligheid St. Jozefschool weer op de
agenda van de deelraad…
Het stadsdeel heeft eerder
maatregelen getroffen om de
verkeersveiligheid rond school te
verbeteren, zoals een verhoogd
zebrapad op De Cuserstraat en een verhoogd
kruispunt met signaleringen op de Kalfjeslaan.
Omdat deze maatregelen niet het gewenste resultaat
opleveren, namelijk een zodanig veilige situatie, dat
ouders hun kinderen onbezorgd zelfstandig naar
school kunnen laten gaan, spannen enkele ouders
van school, verenigd in een heuse
verkeerscommissie, zich al geruime tijd in om de
deelraad te bewegen de onveilige situaties op de
aanrijroutes naar school op te lossen. Dinsdag 16
februari jl. bezocht de heer E. Huizinga,
bestuurscommissie lid namens D'66, onze school
om zich te laten informeren en te zien waar de
knelpunten liggen en hoe de
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verkeersveiligheid rond school kan worden
verbeterd. De verkeerscommissie heeft de heer
Huizinga bereid gevonden de in een inmiddels
verzonden brief voorgestelde verbeterpunten
blijvend onder de aandacht te brengen van de
politiek, wat daadwerkelijke uitvoering van de
verkeersveiligheidsmaatregelen kan bespoedigen.
De verkeerscommissie blijft zich daarvoor
inspannen. Natuurlijk is de verkeersveiligheid ook
de zorg van ons allemaal: wees je bewust wat je zelf
kan doen EN nalaten om de veiligheid in het
verkeer van jezelf EN van anderen te vergroten, nl.
doe wat school de kinderen in de verkeerslessen
leert: houd je aan de verkeersregels,.... ook als het
regent of als je laat bent. Goed voorbeeld, doet goed
volgen.
De verkeerscommissie (ouders van school)

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)

Berichtje om te sporten…
Houd je van dansen?
Grijp deze
krokusvakantie je
kans! Dynamo organiseert samen met dansschool
Dansdansen op vrijdag 4 maart, tussen 10.00 en
17.00, een dansfestijn voor meiden en jongens in de
leeftijd van 6-12 jaar in het Huis van de wijk
buitenveldert (AJ Ernststraat 112, tegenover het
Gelderlandplein). Deelname op alle niveaus is
mogelijk. Maak een hele dag kennis met
verschillende dansstijlen zoals: streetdance,
moderne dans en hiphop. Wil je ook leren dansen
op de coolste hiphop? Of wil je gewoon lekker
bewegen? Schrijf je dan in voor deze toffe
dansactiviteit. Voor slechts 15 euro (7, 50 met
stadspas) krijg je de hele dag les van professionele,
gekwalificeerde dansdocenten van Dansdansen. De
gezonde lunch en het water en fruit tussendoor zijn
bij de prijs inbegrepen. Inschrijven doe je door voor
29 februari een mail te sturen naar jeugd@dynamoamsterdam.nl. Voor meer informatie:
Eric Kruijswijk, 0626635298
Fijne vakantie…

Het team wenst u een heerlijk
(griepvrije) voorjaarsvakantie
toe. Voor de gezinnen die op
wintersport gaan: Hals- und Beinbruch. Voor de
zonaanbidders: bak ze niet te bruin en voor de
rustzoekers thuis: laat de lentekriebels maar
kriebelen! Wij horen met plezier uw verhalen op
dinsdag 8 maart! Omdat het dan ‘na een
vakantieperiode’ is, bent u een hele week weer
welkom in het lokaal van uw kind(eren).
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