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Beste ouders/verzorgers,











Wist u dat…
 onze MR meedenkt?
 onze MR meegaat?
 onze MR signaleert?
onze MR vaststelt?
onze MR adviseert?
onze MR instemt?
onze MR aandraagt?
onze MR ondersteunt?
onze MR besluit?
onze MR verkiezingen uitschrijft?
onze MR ook van u is?
u zich binnenkort verkiesbaar kunt stellen?

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
Palmpasen doe je samen…

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

Palmpaasoptocht…
Samen met de mooie Palmpaasstokken de
wijk in. Dat is altijd een heerlijk uitje. De
liedjes die ingeoefend zijn, vergeten de
kleuters op dat moment altijd spontaan.
Zoveel indrukken doen zij op in hun
eigen wijkje. Het wandelen met die grote en mooi
versierde stok in de hand is een kunst. Want de
versiering moet er wel op blijven. Samen met je
klasgenoten zo in het middelpunt van de
belangstelling staan is een beetje fijn, maar ook wel
spannend. Dus ja… de juffen zongen trouw door
met de liedjes.
Kinderen van Nifterlake…
De kinderen van groep 7a haalden om elf uur de
kinderen van Nifterlake op om mee te lopen met de
Palmpaasoptocht van de groepen 1 tot en met 3 van
de St. Jozefschool. Nifterlake (Hengouwselaan) is
een medisch dagverblijf voor meervoudig
gehandicapte kinderen tot 18 jaar. Na een korte
cursus "Hoe loop ik met een rolstoel stoep op en
stoep af" vertrok de hele stoet naar de St.
Jozefschool. Vandaaruit werd met de
onderbouwgroepen een route gelopen door de buurt.
Dit tot groot plezier van alle kinderen. Helaas
moesten de kinderen van Nifterlake iets eerder terug
worden gebracht omdat het anders te lang zou
duren. Na het terugbrengen naar Nifterlake kregen
de kinderen van groep 7a een rondleiding door het
gebouw van Nifterlake.

Door de leiding van Nifterlake is aangegeven dat de
kinderen, als ze dat willen, ook tussendoor eens een
bezoekje aan hen mogen brengen.
Ook in de voorbereiding zit natuurlijk veel werk.
Palmpasen is niet alleen een fijne wandeling door
de wijk en de stok aan een ouder of zieke persoon
schenken, maar het is ook het plezier beleven aan
het knutselen. En dat doe je natuurlijk graag met die
stoere jongens en meiden van groep 8. Dat schept
meteen een band! Ook bij de andere groepen.
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Woonzorgcentrum verblijd…
Natuurlijk zijn wij onze buren van het
Woonzorgcentrum Buitenveldert niet vergeten. Ook
zij kregen Palmpaasstokken van leerlingen van
groep 6b. En wat kregen de leerlingen daarvoor
terug??? U raadt het vast wel: snoep, snoep, snoep
en nog eens snoep! Ach..het klinkt stereotiep maar
oma’s willen toch graag een kind (ook al zit je al in
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groep 6 en ben je 10) een snoepje geven als dank!
Lief toch?
En dan het Paasfeest in de groepen…

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

Naast dat er in iedere groepen het feest van Pasen
eigentijds gevierd wordt, komt ook het Paasverhaal
aan bod. Bij de kleuters is dat of uit de kinderbijbel
of uit het boekje: nog één nachtje slapen. Er worden
matzes gegeten en wellicht is de vraag: waarom
eten we met Pasen Matzes en is het Pessachverhaal
ook ter sprake geweest. Maar natuurlijk is de
viering ook eigentijds met onderwerpen als lente,
eitjes en paashazen!
Zorgelijke tijden…
Net als ieder zijn wij geschokt door de
gebeurtenissen in Brussel. Van alle opvoeders en
onderwijsgevenden wordt nu bezinning en wijsheid
verwacht. Voor school geldt dat leerkrachten goed
in de gaten houden wat er leeft in de groepen. We
kunnen hiervoor gelukkig steun ontvangen van
onze identiteitbegeleider Wim Wever en zijn
organisatie Arkade Cilon als dat nodig is. Er zijn al
wat ideeën met ons gedeeld. Als het gewenst is,
geef dan gelegenheid voor gesprek; geef ruimte om
over gevoelens (van angst, verdriet, boosheid,
rouw) te praten, luister naar wat kinderen
bezighoudt; geef correcte informatie etc.
Een heerlijk Paasfeest toegewenst…
Het team wenst u (in deze
zorgwekkende tijden) een zalig
Paasfeest toe! Met een heerlijk
ontbijtje, brunch of diner; met wat
eitjes en paashazen; met een
viering in de kerk; met een
lentekriebels speurtocht in het bos; met de Mattheus
Passion; met familie en gezelligheid!
Belangrijke data…





do 24 mrt studiedag team…
vr 25 mrt Goede Vrijdag…
ma 28 mrt 2e Paasdag…
di 29 mrt studiedag team…

Met vriendelijke groet,
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