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Beste ouders/verzorgers,








Wist u dat…
 onze jaarlijkse BHV cursus is geweest?
 er 16 teamleden gecertificeerd zijn?
 er dus iedere dag voldoende BHV-ers
in het gebouw en in de Villa zijn?
we geleerd hebben over veiligheid en
ontruimen èn een brandje hebben geblust?
we wat kinder EHBO zaken hebben
doorgenomen?
we gereanimeerd hebben op Annie en haar
vrienden?
ons certificaat nu weer een jaar geldig is?
momenteel de 4 jaarlijkse RI&E gaande is?
RI&E staat voor Risico Inventarisatie en
Evaluatie?

Hoe verliep de staking…
De sfeer zat er goed in op het Malieveld en we
hopen dat het een gewenst resultaat oplevert.
Hartelijk dank voor de getoonde belangstelling en
het begrip. Het gaat naast onderstaande om het
onderwijs aan uw kinderen (nu en straks)
Zomaar wat wijsheid op een tegeltje…

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 tevoren
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met
uw kind afspreken aan wie de stok gegeven wordt?
Vanaf maandag 1 april liggen er in de klas van/voor
kaartjes om mee te nemen zodat u thuis kunt
opschrijven van wie en voor wie de stok is.
Wilt u uw kind in de week van 8 april 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 1 april in de klas. De rest van het versieren
gaan de kinderen in de klas doen onder begeleiding
van kinderen uit de hogere groepen. U hoort van de
leerkracht wanneer de palmpaasstok in de klas
wordt versierd. De kinderen mogen van thuis een
paar versieringen meenemen zoals eitjes en slingers,
maar geen etenswaren. Voor een broodhaantje
wordt gezorgd. De palmpaasoptocht vindt
donderdag 11 april plaats van 14.00 - 14.30 uur.
Natuurlijk bent u van harte welkom om mee te
lopen!
Mattheus Passion op de St. Jozefschool…

Met trots presenteren wij u de St Jozefschool
Kinder Mattheus Passion onder de bezielende
begeleiding van juf Kimke en juf Charlotte. Op
woensdag 17 april wordt op de St. Jozefschool (in
de gymzaal van school) de kinder Mattheus Passion
weer uitgevoerd. Kinderen van de groepen 6, 7 en 8
zingen enkele Koralen, een Rap en het verhaal van
het evangelie van Mattheüs 26 en 27 (de laatste
levensfase van Jezus) wordt voorgelezen. Er is naast
het kinderkoor een volwassenkoor (teamleden en
leenkoorleden) en een begeleidend orkest van
kinderen, ouders en teamleden.
In de middag vindt de generale repetitie plaats voor
de groepen 5, 6, 7 en 8 als Paasviering. ’s Avonds
van 18.30 tot 19.15uur is de uitvoering voor andere
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belangstellenden. U wordt van harte uitgenodigd
om hierbij aanwezig te zijn. Zie hier de uitnodiging
leesbaar. Tickets à €2,50,- (om de huur van een
goed gestemde piano te bekostigen) kunt u kopen
bij de administratie. Vicky is aanwezig tot
13.00uur!
Wat is de Mattheüs Passion…
De Mattheüs Passion is het door Johan Sebastiaan
Bach op muziek gezette Bijbelverhaal uit het
Evangelie van Mattheüs, en wel de hoofdstukken 26
en 27. Ieder jaar trekt de Mattheüs volle zalen.
Cobra in de school…

Groepen 3, 4 & 5
Dit jaar wederom op de voetbalvelden van FC
Amsterdamse Bos, Jan Tooroplaan 48. Sportdocent
Sjoerd begeleidt de activiteiten, in samenwerking
met de sportdagcommissie van de ouderraad. De
kinderen rouleren in verschillende onderdelen met
en tegen kinderen van hun eigen leerjaar. Voor een
kleine versnapering wordt gezorgd, maar uw kind
neemt zelf het gebruikelijke eten/drinken mee.
Voor de begeleiding van de groepjes zoeken we
enthousiaste (en sportieve) vaders of moeders. Per
klas kunnen zich zes ouders aanmelden om het
groepje van hun dochter/zoon te begeleiden. Je kunt
je aanmelden via de mail aan de klassenouders t | m
vrijdag 5 april. Maar wees er snel bij want VOL =
VOL!
Tijden voor de hulpouders:
08.30 verzamelen in de klas, daarna lopen alle
groepen gezamenlijk naar de sportvelden
11.30 uur einde activiteiten en teruglopen naar
school met de kinderen. Groep 3 & 4 zijn dus klaar
op de gebruikelijke tijd en groep 5 heeft in de
middag gewoon ‘les’ in het klaslokaal.

Alle groepen van de school hebben zich verdiept in
de kunststroming Cobra. Zij zijn aan de slag gegaan
met hout, kleur, vormen, ideeën uitwisselen, zaag,
lijm. Mooi om te zien hoe al deze kleurrijke
creativiteit geuit wordt en resulteert in kunst!
Cobra kunst!

Aanmoedigen mag natuurlijk altijd en wordt zeer
gewaardeerd. Het programma start om 09.00 uur op
de sportvelden.
Groepen 6, 7 & 8
De bovenbouw-leerlingen zijn dit jaar weer aan de
beurt om de Koningsspelen in het Olympisch
Stadion mee te maken. Daarvoor zijn er per klas
twee ouders nodig die samen met de leerkracht mee
heen en | of terug willen fietsen. Gedurende de
spelen is er geen verdere assistentie nodig.
Tijden voor de hulpouders:
08.15 uur verzamelen bij de St. Jozef, 8.20 uur
vertrekken richting Olympisch Stadion
Vertrektijd volgt z.s.m
Mede namens de Sportdagcommissie
(Meester Sjoerd, Huub, Marjan, Martijn en
Monique)

Oproep koningsspelen 12 april…
Beste ouders,
Ook dit jaar worden de Koningsspelen weer
gehouden en wel op vrijdag 12 april. Voor de
activiteiten voor de middenbouw en bovenbouw
zijn hulpouders zeer welkom.
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Evaluatie kindgesprekken…
Het afgelopen rapportgesprek is in de bovenbouw
vormgegeven door de kinderen erbij aanwezig te
laten zijn. Eén van onze speerpunten voor de
volgende schoolplanperiode is ‘kinderen nog meer
verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces’.
Dit betekent meer regie hebben over het eigen leren.
We hebben daarom al een pilot gedraaid met de
rapportgesprekken voeren met de kinderen erbij.
We praten dan als leerkrachten en ouders met de
kinderen in plaats van over ze. Het is intern
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geëvalueerd en ook zijn de ouders bevraagd middels
een kleine enquête naar hun bevindingen. Er zijn
hierop veel reacties gekomen. Over het algemeen
positief en ook een kritische reactie. Ook zijn er
suggesties ter verdere uitwerking gegeven.
De vragen die in deze enquête aan de orde kwamen
en enkele van de anonieme antwoorden leest u hier.

Hoe heeft u het gesprek tussen u, uw kind en de
leerkracht ervaren?
Een prachtige ervaring om je eigen kind zo
zelfbewust met haar ontwikkeling bezig te zien. Heel
krachtige vorm.
Heel erg fijn dat mijn zoon erbij kon zijn. Hij vond
het zelf erg leuk om reflectie van zijn leerkracht te
krijgen.
Zeer positief , goed gestructureerd en daardoor ook
effectief.


Wat vond u positief aan het samen voeren van
een gesprek met uw kind en de leerkracht?
Mijn kind voelde zich gehoord.
Dat ons kind vooral zelf aan het woord was (in het
begin een beetje onwennig met en leerkracht en
ouders erbij)
Het feit dat we een gesprek hebben over mijn kind
waar zij zelf bij is en waar zij de regie voert is
eigenlijk veel logischer dan de vroegere opzet. Ook
inhoudelijk leuk om te horen hoe zij zaken ervaart en
verwoordt.



Heeft u alles kunnen bespreken tijdens dit
moment?
Ja alles besproken.
Nee net niet, maar er zijn wel voldoende andere
mogelijkheden om contact te hebben.
Nee, dat is niet mogelijk. Wanneer je iets wilt
bespreken wat over het kind gaat, doet een ouder dit
niet snel met het kind erbij.
Zeker alles wel kunnen bespreken



Heeft u nog suggesties of opmerkingen?
In het vervolg altijd zo doen!
Wellicht in communicatie aangeven dat indien er
zaken zijn die niet met kinderen erbij besproken
kunnen worden separaat een afspraak met docent
kan worden gemaakt.
Gesprekken met het kind erbij ook in lagere
groepen! Mijn jongere kind was best een beetje
boos dat hij niet bij zijn rapportgesprek mocht zijn.
Terecht vind ik. Ook jongere kinderen kunnen dit
soort gesprekken aan!
10 minuten was net iets te kort
Ik heb het met menigeen gedeeld in werk- en
vriendenkring omdat ik het zo inspirerend vond en
het kreeg een heel positief oor.
Meteen weer afschaffen! Wellicht wel een goed idee
om tussen leerling en leerkracht een
evaluatiemoment in te bouwen maar niet als
methode om ouders te informeren over hoe het gaat
op school.
Wellicht de helft van de gesprekstijd alleen met
ouders, en de andere helft met het kind erbij.
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De leerkrachten hebben het
over het algemeen ook als positief ervaren en
realiseren zich ook dat er puntjes op de i gezet
dienen te worden om het nog effectiever te laten
zijn voor het doel wat we ermee beogen. Daarnaast
begrijpen we ook dat er soms behoefte is om niet
alles in bijzijn van kinderen te bespreken of de wens
het op een andere manier te bespreken. De
leerkrachten van de groepen 4 en 5 zien ook
mogelijkheden om deze vorm uit te proberen. Voor
nu: hartelijk dank voor de medewerking en uw
reacties op de enquête. We kunnen verder met
plannen maken en wordt vervolgd!!
Kleuterfeest...
Aan het einde van het schooljaar was er altijd het
kleuterafscheid. De oudste kleuters vierden met
elkaar een feestje om samen als nieuwe groep 3-ers
hun schoolcarrière voort te zetten. De naam
kleuterafscheid verandert in het kleuterfeest. Dit
feestje behoudt hetzelfde karakter maar krijgt een
iets andere vormgeving. Het feest wordt meer
ingebed in het cultuurbeleid van de kleuters, want
ook de jongste kleuters worden meegenomen in de
voorbereiding (niet in de uitvoering). Tevens vindt
het niet meer aan het eind van het schooljaar plaats,
maar is de datum naar voren geschoven. Het feest
staat nu ingepland voor woensdag 22 mei van
16.00uur tot 17.00uur en is expliciet voor
genodigden. Daarna is er nog een kort gezellig
samenzijn in de kleutergroepen met kleuters en
genodigde ouders. Ouders van oudste kleuters! Zet
u deze datum even vast in uw agenda! Wij kijken
erg uit naar dit leuke feest.
Kleuterbibliotheek vernieuwd…

Ouders van de kleuterbibliotheek hebben alle
prentenboekjes heel overzichtelijk tentoongespreid.
Fijn hoor, zo kunnen de kleuters nog sneller een
boekje van hun dromen kiezen!
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Thema kriebelbeestjes…
In alle kleutergroepen is er gewerkt, geleerd en
gespeeld rondom het thema kriebelbeestjes.
In aansluiting hierop kan er van alles in uw
achtertuin (of/en voortuin) gebeuren. Zo is het 13 en
14 april de Nationale Bijentelling onder het mom
van ‘wat zoemt er in je achtertuin?’. Een belangrijk
initiatief omdat we allemaal nu wel weten dat de
kleinste diertjes van onze aarde heel belangrijk zijn.
Voor een evenwichtige natuur en eigenlijk voor het
behoud van onze planeet! Dus wilt u even meedoen
met de kriebelbeestjes…. tel dan mee? U kunt hier
met uw kind aan mee doen. Hier is het formulier.
Berichtje van de St. Augustinuskerk…
Zondag 24 maart a.s. om 10.30 uur is er in de
Augustinusparochie weer een gezinsviering met
medewerking van het kinderkoor “Prima Voce”.

11 kinderen van diverse scholen in de omgeving,
gaan 26 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
Kinder muziek week concertgebouw…
In de periode 5 t/m 14 april vindt de kinder
muziekweek van het concertgebouw plaats. Er zijn
tal van leuke workshops. Leest u maar flyer met het
programma.
Berichtje van een VU-student…
Beste ouders/verzorgers,
U ontvangt deze mail omdat ik participanten zoek
voor mijn masterscriptie. Mijn naam is Tessa van
Aspert, zowel leerkracht in het basisonderwijs als
masterstudent. Op dit moment ben ik bezig met
afstuderen voor mijn master Toegepaste
Taalwetenschap aan de Vrije Universiteit.

Wanneer u mee wilt werken
zal ik bij u thuis langskomen en lezen moeder en
vader om de beurt een verhaaltje voor aan uw kind
en wordt er een kleine begripstaak afgenomen bij
uw kind. Deze voorleessessies worden gefilmd,
zodat ik deze later kan transcriberen en vervolgens
kan analyseren. Het bezoek zal ongeveer 1 uur
duren. Als dank voor deelname ontvangen jullie een
VVV-bon van 12,50 euro en presentje voor het
kind.
Wanneer u mee wilt doen of vragen heeft, kunt u
een mailtje sturen naar:
t.m.a.van.aspert@student.vu.nl
Natuurlijk worden uw gegevens vertrouwelijk
behandeld. Uw informatie wordt alleen maar
gebruikt voor dit onderzoek. Na het transcriberen
zullen de filmopnames worden gewist.
Ik hoop op uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Tessa van Aspert
Belangrijke data…











ma 4 t/m vr 22 mrt Cobra
kunststroming…
 do 28 mrt ASKOstudiedag, kinderen
zijn vrij…
ma 1 t/m 17 apr Jodendom…
do 11 apr Palmpaas optocht…
vr 12 apr Koningsspelen...
woe 17apr Paasviering…
woe 17 apr Mattheus Passion…
do 18 apr studiedag, kinderen zijn vrij…
do 18 apr t/m zo 5 mei vakantie…
ma 6 mei school start stipt om 8.30

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

Voor mijn onderzoek zoek ik gezinnen waarbij
zowel de vader als de moeder minimaal 1x per
maand voorlezen aan hun kleuter (4-6 jaar oud). Dit
onderzoek is in samenwerking met de Stichting
Lezen. In dit onderzoek zijn we geïnteresseerd in de
vraag hoe ouders of verzorgers voorlezen aan hun
kleuters. Hierbij hebben we speciale aandacht voor
de rol van vaders.
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