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Beste ouders/verzorgers,







Wist u dat…
 onze administratie di t/m do (soms
vr) geopend is?
 Jacky ’s ochtends ziekmeldingen
noteert?
zij graag de wijzigingen van mobiele
nummers opneemt?
zij graag veranderende e-mailadressen
noteert?
zij graag nieuwe huisadressen invult?
zij u graag informeert over de regelgeving
rondom verlof?
Jacky ook een luisterend oor heeft
voor…’wat u kwijt wilt’?

Avond4daagse…
De Avondvierdaagse komt eraan!
Vanaf maandag 9 mei aanstaande
(direct na de meivakantie) mogen
we met de hele Jozefschool weer
4 dagen door het Amsterdamse
Bos lopen. Vorig jaar hebben jullie massaal
ingeschreven en wij hopen dat jullie ook dit jaar
weer allemaal willen meedoen. Inschrijven kan tot
uiterlijk 4 april.
Namens de ouderraad Marielle van Buchem
Even naar de buren…
Groep 4a is direct de eerste dag
na de vakantie uit huis geweest.
Gezellig spelletjes spelen bij de
buren van het Woonzorg Centrum
Buitenveldert. Even meekijken?
Klik maar hier.
Studiedag teamleden…

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

omdat de leerkrachten een studiedag hadden. Wat
hebben de juffen en meesters gedaan, vraagt u zich
misschien af? Op zo’n dag staat interactie met
elkaar natuurlijk centraal. Wij begonnen met een
filmpje van Alexander Lubach over het
onderwijsrapport 2032. Onze staatssecretaris werd
door hem niet gespaard en op een cabareteske wijze
becommentarieerd. (uitzending van enkele weken
geleden). Daarna hebben we een voorlichting gehad
over ziekteverlof en verzuim ter kennismaking van
onze nieuwe ARBOdienst Pro.Fit-bv. Als laatste
deel is de wet Sociale Veiligheid aan de orde
geweest. Met ons Pedagogisch Klimaat onder de
arm hebben we in 4-tallen ervaringen en kennis
gedeeld over Sociale Veiligheid in ons vak. Met
welke instrumenten/activiteiten uit dit beleid
kunnen wij de Sociale Veiligheid van onze
leerlingen waarborgen? We hebben er veel kunnen
noemen! Wat tevens bij dit teamleren duidelijk naar
voren komt, is dat Educatief Partnerschap met u
hierin een belangrijk onderdeel is. Soms krijgen wij
signalen dat een leerling ‘minder goed in haar/zijn
vel zit’. Dat belemmert het goed onderwijs
opnemen. Soms signaleren wij dat gedrag van een
leerling / groepje leerlingen (een goede klasgenoot
zijn) de sociale verhoudingen in de groep negatief
beïnvloedt. Dit belemmert het onderwijs aan de hele
groep. Zoals u weet betrekken wij u als ouder in
deze gevallen erbij. Want het belang van uw
kind(eren) èn onze leerling(en) staat altijd voorop.
We doen dit samen!
Handhaving parkeren…
Bij regelmatige controles hebben
de politie en de handhaving
geconstateerd dat er gevaarlijke
verkeerssituaties rondom de
scholen plaatsvinden.
Van 07-03 t/m 11-03 2016 start de handhaving
gemeente Amstelveen-Aalsmeer in samenwerking
met de wijkagent van de politie een actie waarbij
gelet wordt op verkeershinder. Wij zullen, indien dit
noodzakelijk is, verbaliserend optreden. U mag

Maandag jl. waren de kinderen vrij van onderwijs
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hierbij denken aan de volgende parkeersituaties
waarop gelet wordt:
•
Dubbel parkeren;
•
Parkeren in stopverbod;
•
Parkeren op het trottoir;
•
Stilstaan op de rijweg waardoor
verkeershinder ontstaat;
•
Parkeren buiten de vakken in een woonerf;
•
Rijden tegen de verplichte rijrichting in.
Mocht u hieromtrent vragen hebben dan kunt u
contact opnemen met: Handhaving Amstelveen op
telefoonnummer: 020-5404911
Handhaving en Politie Amstelveen
Palmpasen…

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 maken in de
klas een palmpaasstok. Zoals gebruikelijk 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 14 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 10 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 18 maart plaats
van 11.30 uur tot 12.00 uur. Natuurlijk bent u van
harte welkom om mee te lopen!
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Geboren in 2013…

Zijn alle broertjes en zusjes
geboren in 2013 bij ons
bekend? We starten
namelijk weer met de
aanname van dit nieuwe
geboortejaar. U kunt Jacky bellen, mailen of even
bij haar langskomen en een inschrijfformulier
ophalen. Zo lukt het ons goed te plannen. HD!
Berichtje vanuit de St Augustinuskerk…
Zondag 20 maart
a.s. is het
Palmzondag.
In de gezinsviering
van 10.30 uur, met
medewerking van ons kinderkoor Prima Voce,
vieren we de intocht van Jezus in de stad Jeruzalem.
Alle kinderen worden uitgenodigd om met een
versierde Palmpaasstok te komen.
Op 25 maart a.s. is het Goede vrijdag.
‘s Morgens om 11.00 uur is er voor de kinderen een
filmpresentatie over het Paasverhaal, in de kerk.
We vragen de kinderen een bloem mee te nemen.
Om 19.00 uur zal ons Tienerkoor Vivace delen
zingen uit de Musical Jesus Christ Superstar.
Zondag 17 april a.s. is er weer een gezinsviering
om 10.30 uur, waarin 6 kinderen hun 1e Heilige
Communie gaan doen.
Iedereen is van harte welkom!
De Werkgroep Gezinsvieringen Augustinuskerk
Berichtje vanuit de Kruiskerk…
Op zondag 20 maart vieren we
in de Kruiskerk Palmpasen, het
feest van de intocht van Jezus in
Jeruzalem. De dag ervoor,
zaterdag 19 maart, gaan we
samen palmpasenstokken maken. Dat zijn stokken
in de vorm van een kruis, die je kunt versieren met
gekleurd papier, snoepjes en natuurlijk een
broodhaantje. Alle kinderen en hun ouders of
begeleiders zijn van harte welkom in de Kruiskerk,
Van der Veerelaan 30a, op zaterdag 19 maart van
16.00 tot 17.00 uur. Wij zorgen voor alle
materialen. Na afloop eten we samen pannenkoeken
(voor wie dat gezellig vindt).Als je wilt kun je op
zondag 20 maart in de kerk meelopen met de
optocht. De Palmpasenviering begint om 10.00 uur.
Voor de kleinste kinderen van 0 tot 4 jaar is er
opvang. We hebben op zaterdagmiddag plaats voor
maximaal 70 kinderen. Wil je meedoen? Geef je
dan vóór donderdag 17 maart a.s. op bij Mirjam
Buitenwerf, dominee van de Kruiskerk, 06
20339808 of buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.
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Kijk voor meer info op onze
website: www.kruiskerk-amstelveen.nl, of op onze
Facebook-pagina.
ds. Mirjam Buitenwerf-van der Molen, predikant
buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl
Lente in zicht…

Belangrijke data…






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)
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