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Beste ouders/verzorgers,









Wist u dat…
 onze verjaardag feestelijk verlopen
is?
 wij de echte Nachtwacht
vanochtend alleen even in bruikleen hadden?
het Rijks museum de Nachtwacht nu al weer
terug heeft?
de vliegerdans een goed bewaard ‘geheim’
was?
de juffen en meester enorm verrast waren
door dit lied en de dans van alle kinderen?
de workshops Rembrandt een succes waren?
Stichting Jarige Job de dozen dankbaar in
ontvangst heeft genomen?
de Sint Jozefschool terugkijkt op een
heerlijke dag ?
de juffen en meesters zelf ook erg genieten op
een dag als deze?

Gym & de omgeving…
Naast dat gym erg leuk is, belangrijk is
voor de gezondheid en de lichamelijke
ontwikkeling van kinderen, is gym naar
mijn mening ook de brug tussen de
kinderen en de sportverenigingen. Niet
voor niets maken de kinderen van de Sint
Jozefschool gedurende het jaar kennis met veel
verschillende sporten, en soms is dit door een echte
trainer! Dit jaar is er al volleybal gespeeld, heeft de
onderbouw turnen gekregen, deed de bovenbouw
aan tafeltennis en doen we met z’n allen in april drie
weken aan atletiek! Twee weken geleden was er een
tennistrainer in de gymzaal. Hij heeft met de
onderbouw veel tennisspelletjes gespeeld en met de
bovenbouw meer technische zaken behandeld. Op
31 maart en 2 april krijgen deze lessen een vervolg,
..op de tennisbaan! De kinderen zullen namelijk les
krijgen bij tennisschool Buitenveldert.
Op het Sport Bord naast de gymzaal hangen veel
flyers en uitnodigingen van (bovenstaande)
verenigingen, neem gerust eens een kijkje!
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Meester Niels, vakdocent gymnastiek
n.groot@askoscholen.nl
Tevredenheidsonderzoek…
In de periode 31 januari tot 16
februari bent u in de
gelegenheid geweest om mee te
doen aan het
tevredenheidsonderzoek van
school. Op onze uitnodiging hiertoe zijn 196 ouders
ingegaan. Waarvoor onze hartelijke dank! De
resultaten van het onderzoek worden meegenomen
voor het komende schoolplan. Dit schoolplan gaat
in op 1 augustus 2015 en loopt tot eind juli 2019 en
wordt momenteel ontwikkeld.

De scores zijn tot stand gekomen door op de vragen
in een range van 4 (zeer oneens tot helemaal eens)
uw mening te geven. De laatste vraag: geef de
school van uw kind(eren) eens een rapportcijfer
heeft geresulteerd in een mooie 7,8. Prachtig, want
naar boven afgerond is dat natuurlijk een 8, maar
het is toch 0,1 lager dan ons rapportcijfer in 2013
(7,9) en maar wel weer 0,2 hoger dan in 2011 (7,7).
U leest het de juffen zijn blij met een
bovengemiddeld cijfer, maar streven naar meer! 
Enkele resultaten benoemen wij graag in deze
nieuwsbrief. Natuurlijk kunt u zelf op deze Trend
benchmark klikken om scores door te nemen. Naast
deze ‘harde’ scores was u ook in gelegenheid
schrijvend enkele vragen te beantwoorden. Dit
levert ons altijd een schat aan informatie op. Wij
hebben de resultaten hiervan weergegeven in enkele
grafieken. Wij kunnen de beleidsplannen die hieruit
voortvloeien in het nieuwe schooljaar met u delen.
Enkele cijfers op een rijtje:
Leerstof en Toetsen van gem: 3,5 naar 3,4

U bent o.a. van mening dat uw kind minder
met maatschappelijke thema’s (waaronder
milieu en politiek) in aanraking komt dan in
2013.
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Het is u even duidelijk wat de school
onderwijskundig wil bereiken.
Begeleiding van 3,5 naar 3,4

U bent o.a. minder tevreden over de
hoeveelheid tijd die de leerkracht heeft uw kind
te begeleiden dan in 2013.

Uw kind weet meer wat er van hem/haar
verwacht wordt dan in 2013.
Zorg: 3,1

U bent o.a. van mening dat de school
duidelijker informatie geeft over het systeem
van leerlingbegeleiding dan in 2013.
Pedagogisch Klimaat Veiligheid van 2,9 naar 3,0

U bent o.a. meer (0,4) tevreden over het
toezicht tijdens het overblijven.

Uw kind weet beter dat de school
contactpersonen heeft (0,7) en wat (0,6) die
doen.

U vindt dat de personeelsleden minder (0,2)
dezelfde regels hanteren dan in 2013.
Handelingsgericht werken van 2,9 naar 3,0

U bent o.a. van mening dat de leerkrachten u
meer als partner bij het onderwijsleerproces
van uw kind betrekken.

Categorie Interactie leerkracht-ouder van 3,5
naar 3,6

U vindt o.a. de communicatie met de
leerkracht prettiger verlopen dan in 2013.
Interactie leerkracht-leerling: 3,4
Directie: 3,6
Huisvesting 3,4
Procedures: 3,5
Informatievoorziening: 3,7
Overlegstructuren: van 3,3 naar 3,4

U bent o.a. van mening dat de MR uw
belangen beter behartigd dan in 2013.
Ouderbetrokkenheid: 3,3
Al met al zijn de verschillen tussen de gemiddeldes
tussen de jaren 2011-2013 en 2015 minimaal.
Ook de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 hebben
meegedaan aan dit onderzoek en met hen zal
binnen school gecommuniceerd worden wat daar
de resultaten van zijn.
Berichtje uit de Augustinuskerk…
Zondag 29 maart a.s. is het
Palmzondag/ Voorstellen van de
Communicanten
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. Bijzonder is dat
deze zondag tevens 14 kinderen van diverse scholen
nieuwsbrief 20-3 -2015

zich gaan voorstellen; zij gaan 31 mei hun 1e
Heilige Communie doen. Het is leuk voor deze
kinderen als er veel belangstelling is, bijvoorbeeld
door klasgenootjes. Uiteraard is er voor de
allerkleinsten weer een crèche in de parochiezaal.
Op 3 april 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.
Om 19.00 uur zal ons Tienerkoor Vivace delen
zingen uit de Musical Jesus Christ Superstar.
Zondag 19 april is er weer een gezinsviering m.m.v.
kinderkoor Prima Voce. Iedereen is van harte
welkom!
De Werkgroep Gezinsvieringen Augustinuskerk
Beweegonderzoek…
Via de mail heeft u informatie ontvangen over het
gymnastiekonderzoek dat heeft plaatsgevonden in
samenwerking met het VU, de GGD & de
Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Heeft u
hier nog vragen over, dan kunt u ze stellen aan
meester Niels. Daarvoor klikt u op
n.groot@askoscholen.nl
Belangrijke data…




















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 gr 8b voor
genodigden…
do 25 jun 2e rapport…
vr 26 jun Eindfeest…
vr 3 jul tot 12.00u

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