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Beste ouders/verzorgers,






Wist u dat…

we doorgaan met de onderwijs op
afstand?
de leerkrachten uw kind goed in beeld willen
houden?
u altijd contact mag opnemen als u daaraan
behoefte heeft?
dit via de gebruikelijke kanalen kan
wij de ASKO lijn op ICT volgen?

Zulu Connect…

Als Zuluconnect blokkeert dat kan het volgende aan
de hand zijn. Dit kan er mee te maken hebben dat er
meerdere gebruikers op een device werken en
outlook met de gegevens van de vorige gebruiker
verder gaat.
Oplossing: eerdere gebruiker moet zich afmelden.
Als plan-b kan er ook een nieuw incognito venster
worden geopend, waardoor de vooringestelde
waarden worden omzeild.
Studiedag…
We hebben aanstaande donderdag 9 april een
studiedag. Dat betekent dat er geen
onderwijsprogramma beschikbaar is voor de
kinderen. Ook Goede Vrijdag en Tweede Paasdag is
gewoon vrij. U heeft dit ook in de brief van
afgelopen woensdag kunnen lezen.
Onderzoek naar verkeersveiligheid…
Een bijzonder moment om bij u een onderzoek aan
te kondigen betreffende de verkeersveilig rondom
school. Maar enkele ‘gewone zaken’ gaan ook door.
En de opdracht vanuit de directie was al eerder
gegeven aan Sjors student Toegepaste Psychologie.
Sjors heeft in januari en februari het theoretisch
kader geschreven en is nu toe aan het onderdeel
‘data verzamelen’. Dat gebeurt door middel van het
nieuwsbrief Sint Jozefschool
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afnemen van interviews met o.a. ouders. U brengt
immers iedere dag uw kind(eren) naar school. De
een lopend, de ander met de fiets of met de auto.
Wij zijn benieuwd welke ervaringen er zijn. Wat
vindt u ervan? Welke ideeën heeft u om het te
verbeteren? Welke rol speelt school daarin? Welke
rol kunnen we verwachten van iedereen als
verkeersdeelnemer. Van jonge kinderen is uit
onderzoek bekend dat ze natuurlijk
verkeersdeelnemer moeten worden. Maar dat hier,
net als op alle gebied, een ontwikkeling inzit. Wat
kunnen kinderen wel op een bepaalde leeftijd en
wat kunnen ze nog zeker niet? Gewoon omdat ze
daar te jong voor zijn! Leest u graag hier de
informatiebrief en meldt u aan.
Wij hopen dat dit onderzoek ertoe bijdraagt dat
school nog meer handvatten krijgt. Doet u mee?
Hartverwarmend…

Zomaar een groot hart op de stoep!

Samen sterk voor alle opa’s en oma’s
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Boekhandel 10%…

Vindt u het belangrijk dat
uw kind een rijke
woordenschat krijgt, volle
beleving van mooie
verhalen ervaart en zich
fantasievol ontwikkelt?
Laat uw kind dan thuis
ook veel geweldige boeken lezen. Lezen verrijkt het
brein! Wist u dat u bij de Amsterdamse Boekhandel
(pleintje Rooswijck) al die geweldige boeken kunt
kopen. Wanneer u dat doet en u zegt dat uw kind op
de St. Jozefschool zitten ontvangt school 10%. Wat
doen wij met die 10 %? U vermoedt het vast al. Wij
schaffen geweldige boeken voor onze
schoolbibliotheek. Geïnteresseerd in wat wij
allemaal in de kast hebben? Werpt u maar eens een
blik in onze bibliotheek op de eerste verdieping. De
nieuwste kinderliteratuur en andere prachtige
verhalen kunnen de kinderen iedere week lenen
voor in de groep. Volgend schooljaar stappen wij
over op een nieuw bibliotheek softwareprogramma.
Onze kinderen kunnen dan zelfs boeken reserveren,
boeken rondom onderwerpen zoeken en recensies
over onze boeken lezen en schrijven. Wat een
‘professionele’ bibliotheek hebben wij toch!:).
Heeft u wat vrije tijd over en wilt u meedraaien in
dit ‘professionele’ team van ouders? Schroom dan
niet contact op te nemen.
Oh ja.. liever niet de deur uit naar de winkel? Via
onze website kunt u ook bestellen bij de
Amsterdamse boekhandel en doet u mee met de
10% regeling. Kijkt u maar hier!
Mattheus Passion niet op school dit jaar…
Dit jaar staat er geen Mattheus Passion op de St.
Jozefschool op het programma. Maar u kunt via
stream gratis de uitvoering van het
Concertgebouworkest volgen. Kijk u maar in deze
link . Voor de kinderen is er educatieve software
beschikbaar. Echt de moeite waard!
 Carnaval der Dieren
 Romeo en Julia
 Peter en de Wolf
 Schilderijen van een tentoonstelling
Dit kunt u ook gratis laten beluisteren en bekijken
via apps.

nieuwsbrief Sint Jozefschool

Zelfs de juf wordt verrassend gefeliciteerd…

De kinderen van de Bosviool laten zich niet kisten.
De verjaardag van de juf kon helaas niet doorgaan,
maar de felicitatie komt toch over. Juf Sarah viert
vast en zeker snel haar verjaardag!

Hartelijk gefeliciteerd juf Sarah
We missen jullie…

Een belangrijke boodschap voor de kinderen!
Belangrijke data…
 do 9 apr studiedag team…
 vr 10 apr Goede Vrijdag…
 ma 13 apr 2e Paasdag…


ma 27 apr t/m vr 8 mei Meivakantie…

Met vriendelijke groet,
Jeanette Voogt en Reina Atteveld
directie
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