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Beste ouders/verzorgers,

•
•
•
•

•
•
•
•

Wist u dat…
• op 1 april er wereldwijd grapjes
gemaakt mogen worden?
• het afgelopen maandag zomaar 1 april
bleek te zijn?
veel scholen de tijd nemen een klein
onschuldig gekkigheidje te bedenken?
het grappig was dat kinderen erin trapten?
het aandoenlijk was om te zien dat kinderen
meespeelden?
het lief was dat een kleuter een beetje moest
huilen omdat zij geen slofjes meehad en dat
ook zo graag wilde?
zij gelukkig ook op haar sokken naar binnen
mocht?
het fijn was dat veel ouders glimlachend
meespelen?
enkele ouders er ook wel ingetuind zijn?
wij geen zorgen hebben over het wel of niet
hebben van slofjes van onze kinderen?
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bijeenkomst gehad, enkele ouders hebben een lesje
gevolgd en natuurlijk krijgen de kinderen meerdere
lesjes over het Jodendom. Voor de bovenbouw
hoort ook een bezoek aan de Joods Liberale
synagoge in Amsterdam Zuid erbij.

Schoolvoetbal Zuid Cup…
Afgelopen woensdag hebben de groepen 6 en de
groepen 8 deelgenomen aan de Zuid Cup. De Zuid
Cup was dit jaar een groot succes. Het jaarlijkse
schoolvoetbaltoernooi voor basisscholen uit
Amsterdam Zuid.
Paasontbijtje / brunch…
Uw kind heeft een paasbriefje meegekregen voor
een gezellig paasactiviteit. Het idee is opgevat een
paasontbijtje / brunch met de kinderen voor elkaar
en met elkaar te organiseren. Daar hebben we, zoals
u gelezen heeft, ook uw medewerking voor nodig.
Wij kijken uit naar een bijzondere paasviering
Wereldreligie Jodendom…
We zitten middenin het thema wereldreligie
Jodendom, het team heeft een interactieve
nieuwsbrief Sint Jozefschool

De meiden van groep 6 hadden dit toernooi genoeg
speelsters om zelfs met 2 teams te kunnen spelen.
De eerste wedstrijd kwamen de vele wissels goed
van pas, want de tegenstander was er nog niet. Op
deze manier konden de meiden alvast een
wedstrijdje tegen elkaar spelen zodat de coaches de
laatste puntjes op de i konden zetten. Deze
wedstrijd werd op papier met 3-0 gewonnen. In de
wedstrijden die volgden werd er voor elke meter
gestreden. April deed wat het wilde. Ook door een
fikse hagelbui lieten de meiden zich niet uit het veld
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slaan. Dit leidde soms tot vrijwillige wissels die
kwamen schuilen onder de grote paraplu’s.
In de wedstrijden die daarna werd er 2 keer gelijk
gespeeld en 1 keer verloren. Deze resultaten
resulteerde in een halve finale plaats. De meiden
van de Sint Jozef boden moedig tegenstand, maar
de tegenstander bleek helaas net iets beter. Met
opgeheven hoofd liepen de meiden van het veld.
Helemaal toen bleek dan de meiden 3e waren
geworden van het toernooi!
De jongens van groep 6 hadden voorafgaand aan
het toernooi wat personele problemen. Een aantal
jongens uit het team konden er helaas niet bij zijn.
Gelukkig werden deze vrijgekomen plaatsen op het
laatste moment nog opgevuld door andere
sportievelingen. Op volle sterkte konden de jongens
aan het toernooi beginnen. Er werd goed
samengespeeld en er werden veel doelpunten
gescoord. Een prachtige prestatie was natuurlijk een
ruime overwinning van 5-0, maar ook zeker een
zwaar bevochten 3-3 na met 0-3 achter te hebben
gestaan. Ook met de veerkracht van dit team bleek
het dus wel goed te zitten. Na de poulefase moesten
er penalty’s worden genomen om uit te maken wie
er op plek 2 in de poule zou eindigen. Dit deed de
Sint Jozef uitstekend. Na een ereronde te hebben
gelopen, kregen de jongens te horen dat er geen
wedstrijd meer gespeeld hoefde te worden. Daarom
hebben we met zijn allen besloten dat ook de
jongens 3e zijn geworden van het toernooi.
De meiden van groep 8 hadden een groot team op
de been getrommeld met meester Max (stagiair
gym) als coach. Met deze grote groep waren ze
begonnen aan de poulefase. Na 4 spannende
wedstrijden kwamen ze in totaal op 7 punten. Deze
7 punten bracht ze tot de 2e plaats in de poule. Dit
was helaas net niet voldoende was om door te gaan
naar de halve finales. Echter waren de meiden
enorm trots op hun prestatie en werden ze alleen
maar enthousiaster toen ze hoorden dat het team van
de jongens 7/8 wel door was naar de halve finale!
De jongens van groep 8 (plus 3 uit groep 7) hadden
dit jaar een erg sterk team. Er werd goed gevoetbald
onder leiding van juf Francoise. Na het behalen van
de eerste plaats in de poule werd het in de halve
finale een spannende strijd. Veel kansen, maar hij
wilde er niet in.
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Er waren strafschoppen nodig om een winnaar aan
te kunnen wijzen. Dit wonnen zij met koelbloedige
penaltynemers en een katachtige keeper op doel.
Ook in de finale moesten er bij een 1-1 eindstand
strafschoppen worden genomen. In wederom een
bloedstollende penaltyreeks kwamen onze jongens
als sterkste uit de strijd. WINNAAR van de Zuid
Cup!
De jongens hebben het gehele toernooi zeer sterk
gespeeld en geen enkele wedstrijd verloren! Voor
deze kampioenen krijgt het toernooi op woensdag
10 april alweer een vervolg. Op deze dag kunnen de
jongens zich kwalificeren voor de finales in het
Olympisch stadion. Wordt vervolgd.
Meester Sjoerd, meester Max en juf Françoise
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 ochtend vindt de generale repetitie plaats voor
de groepen 5, 6, 7 en 8 als Paasviering. ’s Avonds
Pagina 2/4

van 18.30 tot 19.15uur is de uitvoering voor andere
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!
Koningsspelen…

De inschrijving is van 8 t/m 17
april. Dit is strak geregeld want we moeten de19e
de aantallen alweer doorzetten naar de landelijke
organisatie van de Avondvierdaagse. De prijs blijft
ook dit jaar weer hetzelfde: € 7,50 per wandelaar.
Aanstaande maandag krijgen alle kinderen een
inschrijfformulier en retourenvelop mee. Deze
formulieren en enveloppen kunnen ingeleverd
worden bij Meester Willem in de rode brievenbus.
Doe mee met de A4D in het Amsterdamse Bos!
• weer heerlijke meloenen op de rustpunten…
• het vertrouwde limonadepunt
• bijzondere Crew…
(we betrekken graag de kinderen van groep 8 hierbij. We
vragen of ze crew member willen worden voor muziek bij
de pauze en begeleiden van de tochten)

•

Voor de Koningsspelen is er altijd extra ouderhulp
nodig. Natuurlijk gaat het voor deze specifieke
activiteit wel om hele sportieve ouders of ouders die
zich koninklijk kunnen gedragen. De combi: een
sportieve koninklijke houding is het allermeest
welkom! Houdt u graag deze datum (vrijdag 12
april) in uw agenda vrij. Voor de middenbouw geldt
dat u zich op kunt geven bij de klassenouders /
leerkrachten. Kleuterouders kunnen zich ook
opgeven bij de kleuterleerkrachten.

•
•

inschrijving 5 km ook open voor oudere
kinderen…
(handig voor gezinnen met kinderen in wisselende
leeftijdsgroepen)

volop wandelgezelligheid…
door weer en wind, maar vooral mooie
zomeravonden…
• met misschien een vlaggenwedstrijd…
• een wandelmedaille…
• 😊
Tot wandel
Hartelijke groet,
A4D-commissie St. Jozefschool
Manou, Paul, Dorien en Menno
OPR Passend Onderwijs gezocht…
Passend Onderwijs heeft via het
Samenwerkingsverband een eigen
medezeggenschapsorgaan, dit is de
Ondersteuningsplanraad (OPR). In deze OPR zitten
personeelsleden en ouders van leerlingen op de
basisscholen in Amsterdam en Diemen. Hierbij treft
u een oproep aan voor kandidaten voor onze OPR.
Leo van Loenen
Secretaris OPR SWV PO Amsterdam-Diemen

Avondvierdaagse 2019…
De St. Jozefschool gaat ook in 2019 weer wandelen.
We wandelen van maandag 13 t/m donderdag 16
mei en natuurlijk weer in het Amsterdamse Bos.
We starten dit jaar bij het Kleine Pierenbadje. Dat is
ter hoogte van Hockeyclub Hurley en nabij de
Boswinkel. Een veel fijnere startplek dan vorig jaar
met meer ruimte en voor iedereen dichter bij huis!

Dus: Kom te voet of met de fiets naar de start!
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Groep 8 kleurt 4 mei…
Op zaterdag 4 mei 2019 organiseert “LPK
Cantemus Dominum” het jaarlijkse 4 mei
Herdenkingsconcert in de Augustinuskerk vlak
naast onze school.

De leerlingen van groep 8 maken 10 kleurrijke
banners, die de 10 kolommen in de kerk zullen
opsieren met hun tekeningen en gedachten over het
thema. Het thema van dit concert is
'Blijf mij nabij.' Getuigenissen van onze bevrijders,
75 jaar na D-day. Op 6 juni dit jaar is het precies 75
jaar geleden dat de invasie op de stranden van
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Normandië het einde van de Tweede Wereldoorlog
inluidde. Alleen al op de eerste dag, D-day,
kwamen naar schatting 156.000 soldaten uit
de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd
Koninkrijk naar Europa om hier te strijden voor de
vrijheid. Eind augustus 1944 waren ongeveer
425.000 geallieerde slachtoffers te betreuren.
Tijdens het Herdenkingsconcert worden klassieke
koormuziek en werken voor strijkkwartet
afgewisseld met persoonlijke getuigenissen van
soldaten en hun dierbaren. Daarmee krijgt het grote
aantal doden en gewonden van D-day een vertaling
naar de menselijke maat en naar de gevolgen voor
de levens van zovelen. Op het programma van het 4
mei-Herdenkingsconcert staan de volgende werken:
Abide with me van W. Monk,
Lux Aeterna en They are at rest van E. Elgar,
Wie lieblich sind deine Wohnungen uit Ein
deutsches Requiem van J. Brahms,
Never wheather beaten van C. Wood,
Hör mein Bitten en Psalm 42 Wie der Hirsch schreit
van F. Mendelssohn-Bartholdy.
De St. Augustinuskerk wordt vanaf 19.30 uur
opengesteld om bezoekers de gelegenheid te geven
stil te staan bij de oorlogsslachtoffers die op 4 mei
worden herdacht. De Nationale Herdenking op de
Dam kan op een groot scherm in de kerk worden
gevolgd. Het concert start om 20.45 uur en duurt tot
21.45 uur. Een groot aantal gastzangers uit onze
buurt versterkt LPK Cantemus Dominum. Tevens
werken mee aan het programma sopraan Bobbie
Blommesteijn, het Dostojevski Strijkkwartet en
organist Chris Bossano. Het geheel staat onder
leiding van dirigent Herman Paardekooper.
Met vriendelijke groeten,
Richard Nieuwenhuizen, koorlid
06-53645611

Zondag 26 mei a.s. is er weer
een gezinsviering om 10.30 uur, waarin 11 kinderen
hun 1e Heilige Communie gaan doen.
Iedereen is van harte welkom!
De Werkgroep Gezinsvieringen Augustinuskerk
Berichtje van Licht en Lucht…
U kunt uw kind weer opgeven voor
zomeractiviteiten van de stichting Licht en Lucht.
Kijk u graag hier!
Belangrijke data…
ma 1 t/m 17 apr Jodendom…
do 11 apr Palmpaas optocht…
ma 8 t/m woe 17 apr: inleveren
formulier A4D…
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 8.30u
ma 13 t/m do 16 mei A4D…
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

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

Een berichtje vanuit de St. Augustinuskerk …
Zondag 14 april 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 19 april a.s. is het Goede vrijdag.
‘s Morgens om 11.00 uur is er voor de kinderen een
presentatie 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.
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