kalfjeslaan 370
1081 JA amsterdam
t: 020 6432020
f: 020 4539569
e: stjozef.directie@askoscholen.nl
www.sintjozefschoolamsterdam.nl
jaargang 22, nummer 13

6-3-2015

Beste ouders/verzorgers,
















Wist u dat…
 19 maart onze verjaardag is?
 de school nu 142 jaar is?
 de VIJF in het jaartal aangeeft dat
wij het groots gaan vieren?
de kinderen naast het verhaal, het lied en de
traktatie ook lekker zelf aan de gang gaan?
het feest in het teken van onze tweede
kunstenaar van dit jaar Rembrandt zal staan?
er bijzondere workshops gegeven worden?
speciale kunstdocenten dit zullen verzorgen?
wij weliswaar geen officiële kunstmagneet
school zijn, maar wel erg veel aan kunst en
cultuur doen?
juffen en meesters al enorm in de stemming
gekomen zijn door het bezoek aan de Late
Rembrandts?
wij zéér dankbaar zijn voor de uitnodiging
van het Rijks voor dit VIP uurtje?
wij u deze tentoonstelling van harte
aanbevelen?
‘Stichting jarige Job’ mag delen in de
feestvreugde?
de voorzitter van het College van Bestuur
Diana Middelkoop ons een bezoek zal
brengen op deze speciale verjaardag?
het vast en zeker een fijn verjaardagsfeestje
zal worden?

Ouderfeest…

Namens de ouderraad, vragen wij
aandacht voor het volgende: dit
jaar organiseert de ouderraad weer
het ouderfeest, op zaterdag 14
maart 2015 van 20:00 - 00:30 bij AH&BC
(Hockeyclub Amsterdamse), met coverband 6PM
en disco, Latin, house dj.
Het goede doel van het feest! De speelbelijning op
het schoolplein is vervaagd en met de opbrengst van
het feest kunnen we de speelbelijning vernieuwen.
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Bij vragen horen wij het graag. Alvast dank voor de
medewerking! Tot zaterdag 14 maart.
Namens de ouderraad,
Mvg,
Sander Baumann 06-24562715
Jasper Vera 06-46277702
Hajo van Beijma 06-28265485
Ron de Kwant 06-22257211
Behangrollen gevraagd…
Voor de kleuterbouw worden
behangrollen gevraagd. Wie
heeft er nog een oude over? De
kleuters kunnen deze rollen
gebruiken voor schilderactiviteiten en voor
‘Schrijfdans’ (methodiek voorbereidend schrijven
vanuit de grove motoriek met veel
dansbewegingen). Bij voorbaat DANK!
Extra broeken gevraagd…
Ook is de kleuterbouw geholpen met
extra broeken in de kleutermaten voor als
er ‘ongelukjes’ gebeuren.
Mirakel workshops voor iedereen…
‘Stiekem’ graffiti spuiten? Coole film
maken of hiphop leren? Doe mee met de
workshops van BSO Mirakel
Kalfjeslaan!

Alle kinderen kunnen zich aanmelden, ook de
kinderen die niet naar de opvang van Mirakel
komen. De eerste workshop van drie keer een uur is
gratis. Meedoen aan een volgende workshop kan
ook, maar deze kost dan 15 euro. De volgende
workshops staan voor de komende tijd gepland:
Voor kinderen van groep 1 t/m 3

9, 16 en 23 april: knutsel je eigen magneet
Voor kinderen van groep 4 t/m 6

17, 24 en 31 maart: workshop paasmobiel
knutselen

2, 9 en 16 april: goochelworkshop
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Kijk voor meer informatie over de workshops op
onze website www.kinderopvangmirakel.nl/contact.
Aanmelden kan bij de vestiging
bso.kalfjeslaan@kdvmirakel.nl of ook via de website.
Schrijf wel snel in, want vol = vol!

verjaardag naast bovengenoemde feestelijkheden
ook in het teken van REMBRANDT. Wat staat er
op het programma? Zoals u van ons
gewend bent, starten wij met een
bijzonder ontvangst!

Namens het Mirakelteam
Esther de Vries, office manager



Herinnering inzameling Stichting jarige Job…
De vastenperiode van de katholieke
traditie en onze eigen verjaardag (19
maart) geven we betekenis door het met
de kinderen te koppelen aan ons goede
doel van dit schooljaar ‘stichting Jarige
Job’.


Vasten in de zin van: je geeft
iets aan een ander!

Sint Jozefdag op 19 maart is onze
verjaardag. We geven aan de ouders, die
financieel niet in staat zijn de verjaardag van
hun kind te vieren een doos met alle
ingrediënten om een prachtig feestje te bouwen.
Daarom is een kleine inzameling van echte
producten gestart, zodat er in iedere groep twee
verjaardagsdozen samengesteld kunnen worden. De
‘Stichting Jarige Job’ schenkt zo’n verjaardagsdoos
via de voedselbank aan de ouders van een jarig
kind. Dit kind krijgt zo van de eigen ouders een
super leuk verjaardagsfeest. De leerkrachten zullen
het thema: ‘verjaardagsdoos schenken’ wederom
onder de aandacht van de kinderen brengen en met
hen afspreken wat ieder meeneemt. Via de
leerkracht verneemt u wat uw kind kan bijdragen
aan de doos. De Stichting hanteert een strikte lijst
met producten. Dus verzoeken wij u zich aan het
merk en aantal te houden, zodat ieder kind
eenzelfde mag ontvangen. Alvast heel veel dank!
Kijk voor informatie over de aanpak naar de
kinderen toe bij deze twee linkjes:



8.25u: alle ouders en kinderen verzamelen op
het plein;

juffen en meesters presenteren de Nachtwacht
euh.. Schoolwacht;

het schoollied klinkt en iedereen zingt mee;

Verjaardagsdozen Jarige Job worden
overhandigd;

iedere groep krijgt gedurende de dag een
workshop thema Rembrandt van een theater- of
dans- of muziekdocent van ‘The City’.
U leest het: het wordt een feestelijke culturele
verjaardag! Vanwege de organisatie is het niet
mogelijk voor ouders te presenteren, maar zoals u
ook van ons gewend bent, zullen wij zorgen voor
leuke beelden via de website.
Hierbij als extraatje leuke linkjes:



lichtspel voor kleuters
NTR Schooltv etsen van Rembrandt

Amsterdamse ouders…
Onze Amsterdamse ouders
ontvangen van de gemeente
Amsterdam een aanmeldformulier
voor jongere broertjes en zusjes. U
wordt verzocht dit aanmeldformulier allereerst te
gebruiken voor de aanmelding van de jongere
kinderen. Dit geldt niet voor jongere broertjes en
zusjes van onze Amstelveens ouders. U kunt bij
Jacky een inschrijfformulier ophalen.
Gangkampioen…

Filmpje Okkie en Jarige Job
Armoede bespreekbaar in de klas

Sint Jozefschool is jarig…
Donderdag 19 maart is de
verjaardag van de school. Ieder
jaar besteden wij daar aandacht
aan door een verhaal over Sint
Jozef voor te lezen, het schoollied en een traktatie
voor alle kinderen. Maar één keer in de vijf jaar
vieren wij het groots. En dat is natuurlijk in
tweeduizendVIJFtien. Omdat juffen en meesters
van combineren houden; omdat wij lessen in kunst
en cultuur geven; omdat Amsterdam de vroegere
werkomgeving van onze bekendste kunstschilder is,
omdat het Rijksmuseum een speciale
tentoonstelling Late Rembrandts heeft, staat onze
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Hoera! Wij, groep 4a, hebben de beker
‘Gangkampioen van de maand’ gewonnen. Omdat
wij er voor zorgen dat onze jassen en tassen netjes
hangen of op de kapstok staan, zijn wij deze maand
uitgekozen door meneer Willem. We blijven vooral
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op deze manier door gaan, want we
willen hem volgende maand wel weer
winnen!
Groetjes Groep 4a
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 23 maart een lege
palmpaasstok meegeven? U kunt de stok kopen bij
Hecker en Hecker (Rembrandtweg) of bij
Klarenbeek of natuurlijk (nog leuker) samen met
uw kind maken. Crêpepapier kunt u van school
meenemen om de stok thuis te omwikkelen. Dit zal
vanaf donderdag 12 maart klaarliggen 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 27 maart plaats
van 11.30 uur tot 12.00 uur. Natuurlijk bent u van
harte welkom om mee te lopen!
Markt in Randwijck…
Op zaterdag 14 maart 2015
vindt de feestelijke opening van
de Randwijck Markt plaats.
Wethouder Bot zal om 13:00
uur de formele
openingshandeling verrichten.
De opening zal muzikaal
begeleid worden door de Orion
Brassband. De Randwijck
Markt is een markt voor en door bewoners en wordt
gehouden op het plein van de voormalige Michiel
de Ruyterschool, huidig Roelof Venema school,
Catharina van Clevepark 10 te Amstelveen. De
Randwijck Markt wordt georganiseerd door Loek
en Nicole Lempers met ondersteuning van Janneke
Landsmeer (noot redactie: en dat zijn ouders van de Sint
Jozefschool). Zij bundelen hun krachten als
ondernemers om samen met de kraamhouders elke
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zaterdag een vertrouwd, sociaal en commercieel
trefpunt te vormen voor Amsterdam Buitenveldert
en Amstelveen Noord.
De Randwijck Markt
Elk zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur voorziet de
Randwijck Markt in kakelverse ambachtelijke
producten die zo veel mogelijk een lokale afkomst
hebben. Naast het doen van de wekelijkse
boodschappen bevordert de Randwijck Markt ook
de sociale cohesie. Bewoners uit de buurt en
bezoekers van verre kunnen onder het genot van een
heerlijk vers gezet kopje koffie en diverse hapjes,
met elkaar in contact komen.
Buurtbewoners die graag zelf een bijdrage willen
leveren aan de Randwijck Markt, te denken valt aan
vrijwilligerswerk of zelf een marktkraamhouder
worden, kunnen contact opnemen via
contact@randwijckmarkt.nl Ook zijn daar ideeën en
suggestie van harte welkom.
Nicole Lempers
Belangrijke data…
za 14 mrt ouderfeest…
ma 9 mrt t/m vr 10 mrt
Rembrandt van Rijn…

do 19 mrt Sint Jozefdag…
vrij 27 mrt palmpasen…
woe 1 apr Paasfeest…
vrij 3 apr Goede vrijdag…
ma 6 apr 2e Paasdag…
di 21 apr t/m do 23 apr gr 8 Cito Eindtoets
vrij 24 apr Koningsspelen…
ma 27 apr Koningsdag…
di 28 apr t/m vrij 1 mei kamp groepen 8…
ma 4 mei t/m vrij 15 mei Meivakantie…
ma 18 mei t/m do 21 mei Avond4daagse…
ma 25 mei 2e Pinksterdag…
ma 16 jun en di 17 jun startadviesgespr gr 7…
do 18 jun kleuterafscheid voor genodigden…
di 23 jun afscheidsavond gr 8a voor
genodigden…
woe 24 jun afscheidsavond gr8b voor
genodigden…
do 25 jun 2e rapport…
vr 26 jun Eindfeest…
vr 3jul tot 12.00u






















Met vriendelijke groet,
Eva de Beijer-Kock, Françoise Blaauw, Ivica
Timman-Grobben (teamleiders) en Reina Atteveld
(directeur)
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