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Beste ouders/verzorgers,















Wist u dat…
 enkele leerkrachten grote liefhebbers
zijn van de Mattheüs Passion?
 zij al lang droomden om leerlingen hier
kennis mee te laten maken?
stoere bovenbouwers nu gewoon Johan
Sebastiaan Bach zongen?
zij nu op een bijzondere manier het
lijdensverhaal van Jezus beleefden?
enkele ouders hun muzikale talenten
tentoonspreidden?
zij de viool en cello van zolder hebben
gehaald?
er ook ouders meezongen?
vier leden van het kerkkoor Cantemus
Dominum hun bas- en tenorstem lieten
horen?
het Erbarme Dich op fluit door leerling Ben
Asmeron ontroerend gespeeld werd?
leerling Benjamin Ferschtman op klarinet
‘Wenn ich einmal soll scheiden’
meespeelde?
het een memorabele avond was?
de Mattheüs Passion nu in de hoofden en oren
van vele kinderen zit?
wij heel trots zijn op die stoere
bovenbouwers?
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De wandeling…
Palm, palm Pasen. Vrijdag was het
eindelijk zo ver. De groepen 1 tot en
met 4 mochten hun prachtige
palmpaasstok aan iedereen laten zien
in een optocht door de buurt. Maar
we waren niet alleen, want groep 8b
liep samen met de kinderen van
Nifterlake, velen in een rolstoel, ook mee in de
optocht. Voorafgaand aan de optocht is er in alle
klassen hard gewerkt aan het maken van vrolijke
versieringen die, met de hulp van leerlingen uit
groep 7 en 8, allemaal aan de stokken bevestigd
zijn. Natuurlijk ontbrak ook de broodhaan niet!
Naast de hulpouders stonden er langs de kant vele
andere ouders, broertjes, zusjes, ooms, tantes, opa’s,
oma’s, buurmannen en buurvrouwen om alle
prachtige stokken te bewonderen en een stukje met
de optocht mee te lopen. Iedereen zong uit volle
borst mee met de palmpaasliedjes die juf Charlotte
ons leerde. Toen iedereen weer terug op school was
moesten er wel wat handen gewassen worden, want
sommige kinderen ontdekten dat deze door het
tillen van de stok ook een vrolijke groen/gele kleur
gekregen hadden.

Palmpasen…

De voorbereiding alleen is al
leuk (en een gedoe). Leerlingen
uit de bovenbouw assisteren in
de kleutergroepen en de
groepen 3 en 4. Al die exkleuters zitten als vanouds te
knutselen aan de lage tafels met
hun lange lijven. Het wordt
ieder jaar weer bijzonder
gewaardeerd door de
leerkrachten en de jongste
kinderen vinden het geweldig
dat zij hun grote maatje weer zien! Het resultaat:
een bosje palmpaasstokken!
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Juf Wendy (Madelief)
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Pasen…

Pasen is in alle groepen
gevierd. Een hoogfeest in het
Christendom vertaald naar
schoolactiviteiten rondom
het lijdensverhaal, lente en
nieuw leven, eieren en
paashazen. Divers, vrolijk,
bijzonder en vooral heel
compleet! P.S. wist u dat
ongekookte eieren van het
balkon gegooid niet stuk gaan?
Mattheüs Passion…

U las het al in de wist.u.datjes.: we hebben de
Mattheüs Passion woensdagavond in de gymzaal
uitgevoerd. Veel genodigden genoten zichtbaar.
Voor een impressie klikt u graag hier! Filmpjes
voegen we later nog toe.
Werkgroep Verkeersveiligheid…
Achter de schermen is een werkgroep
van ouders hard aan het werk. Het
doel van de werkgroep is om de
gemeente Amsterdam de
verkeersveiligheid bij de Cuserstraat
te laten verbeteren. Die oversteek is niet veilig
genoeg voor overstekende kinderen. Vorige week
heeft er wederom een schouw plaatsgevonden met
een medewerkster van de gemeente. Helaas leidt dit
niet tot nog meer aanpassingen aan deze oversteek.
De werkgroep overweegt ‘meer actie’. Onveiligheid
is er niet alleen bij deze oversteek. Ook de
geparkeerde auto’s die niet in een P-vak staan,
zorgen hiervoor. Het blijft een herhalende situatie.
Parkeren bij Doornburg mag in een P-vak. Het is
niet ok als fietsende kinderen een goede doorgang
belemmerd wordt door een openslaand portier.
Graag uw aandacht hiervoor. Het moet veilig zijn
voor alle kinderen!
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Harmonisatiewet…
Nog peuters thuis, die naar een peuterschool gaan of
naar een kinderdagverblijf? Door de
harmonisatiewet verandert de regelgeving. Lees er
hier meer over.
Tijdelijke wisseling van OKA…
In verband met haar gezondheid is Ankie Steenstra,
onze Ouder Kind Adviseur, gedurende langere tijd
per direct afwezig. Haar taken worden door
collega’s van haar overgenomen. De contacten over
lopende trajecten gaan via onze intern begeleiders
Ingrid en Mirjam. Heeft u een vraag, mailt u dan
graag hen.
Een mooie traditie…
Een mooie traditie: Het
Rijksmuseum nodigt alle leraren
van Amsterdam uit voor een
feest, hapjes en drankjes en de
kans om het museum in de
avond in alle rust te bekijken. Dit jaar de 2e editie.
De rijen voor de ingang lieten zien hoeveel
enthousiaste leerkrachten zich vereerd
voelden. Directeur Dibbits verwelkomde alle
leraren- enkelen waren te enthousiast om stil te zijn
– en de Minister van O en W en Cultuur was zelfs
ontroerd bij het zien van zoveel werkvelders. Een
rapper vertelde hoe we via de website van het
Rijksmuseum slash snapguide, grappige en
leerzame rondleidingen konden volgen met onze
eigen devices. Ik ging naar De Goede Hoop
tentoonstelling en verwonderde me over zoveel
geduld waarmee de kaarten van de Kaap getekend
waren rond 1600 en daarnaast natuurlijk de
dramatische geschiedenis van de inwoners
van Zuid-Afrika. We werden nog verwend met
lekkere hapjes, een DJ en de bar was open tot 10
uur. Een cadeau bij vertrek en een vriendelijke
groet. Zeker de moeite waard en hartverwarmend,
dat feest.
Juf Charlotte, gr 8a
Koningsdag in de wijk…
Ook dit jaar wordt er natuurlijk
weer Koningsdag gevierd in
Randwijck. Zoek je spullen maar
vast bij elkaar om te verkopen
tijdens de inmiddels bekende
vrijmarkt op het plein bij het
schoolgebouw aan het Catharina
van Clevepark 10. Van te voren je
plaats afplakken mag! Dit jaar is er ook livemuziek
met de vrolijke band 'Alsof je een koffer bent' van
11.00-14.00 uur. Voor de allerkleinsten is er een
springkussen. De oudere kinderen kunnen van
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10.00-13.00 uur weer in de grote waterballen
proberen over het water te lopen. Dit kost € 2 voor 5
min. Het buurtcafé in de school is open van 09.0015.00 voor koffie, thee en limonade.
Bij slecht weer vieren we Koningsdag in het
schoolgebouw.
Info: welkom@villarandwijck.nl of bel: 06-2042 0989
Tot ziens op Koningsdag!
Het Villa Randwijck team

In totaal hebben we 59
hulpouders. En iedereen heeft al betaald. Nu regelt
de commissie nog mooi weer tussen 8 en 11 mei en
dan kunnen we van start:-).
Namens de commissie
Menno Muurlink
P.s. het aantal wordt natuurlijk bijna verdubbeld,
vanwege de eigen ouders die meelopen voor de
begeleiding!

Skypen met juf Sandra…

Kunstkijkdagen groepen 8…
Een week van te voren
mochten we rugtasjes
ophalen en
programmaboekjes. Op dat
moment kregen we het
programma te zien: 8a
mocht naar de Melkweg
voor een programma met een Rapper, dan naar de
Meervaart voor een dansuitvoering met 100
dansers, en tenslotte 2 korte films in
Kriterion. Tussendoor tijd om te eten en te reizen
naar het volgende podium. Met 2 moeders en
28 OV kaartjes vertrokken we in de ochtend naar
het eerste programma. Ook spannend voor de juf
dat reizen door de stad! Het weer was prachtig en
aangekomen op het Leidse plein kregen we de
smaak wel te pakken. Gaaf hier! Hoorde ik bij
binnenkomst. De rappers hadden er zin in, al was
het wel weer erg snel voorbij. Bij de Meervaart
konden we in de zon lunchen en in het theater
kregen we een ongelooflijk swingende en
wervelende dansshow van African –, via Jazz – tot
Streetdance. Even een klein beetje snoep shoppen
bleek ook een hoogtepuntje. Snel door naar
Kriterion waar we allerwarmst ontvangen werden.
Naast twee mooie film een ‘meet en greet’ met de
regisseur. Een gesprek over kinderrechten en toen

Kleuters van de Tulp mochten van juf Wendy
afgelopen maandag skypen met hun eigen juf
Sandra. Zij is lekker thuis omdat zij net een baby
heeft gekregen. Zo kon juf Sandra met baby Uma
op schoot even lekker bijkletsen met haar kleuters.
De techniek staat voor niets!
Update Avondvierdaagse…
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was het tijd om naar huis te gaan. Veel indrukken,
veel gezelligheid. Wat een cadeau ! We boffen toch
maar met zo’n stad.
Juf Charlotte 8a
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Ook heerlijk aan de Sloterplas even genieten van
het zonnetje!
Natuurschoolplein…

U heeft het natuurlijk gemerkt? Er is een kleine
start gemaakt met natuurlijk spelen op het
schoolplein. Natuurlijk willen we meer! Wanneer?
Geen idee nog!
Berichtje van de oudergeleding van de MR…
Beste ouders,
In de nieuwsbrief van 17 maart hebben we een
bericht geplaatst over de Groeiopdracht die onze
school heeft ontvangen van ASKO. Daarbij zat ook
een link naar meer info. Een belangrijk onderwerp
voor veel ouders, en we hebben dan ook al veel
reacties van ouders op o.a. het schoolplein en langs
de sportvelden ontvangen. Het onderwerp leeft bij
velen en wij willen de ideeën en meningen van
ouders zo duidelijk mogelijk overdragen aan het
bestuur van ASKO en de directie van onze school.
Wij verzoeken elke ouder die hierover ideeën of een
mening heeft, deze te mailen aan de MR
(stjozef.mr@askoscholen.nl). De reacties zullen we
(geanonimiseerd) samenvatten, inbrengen bij
ASKO/directie en in mei ook publiceren. Hiermee
hopen we een bijdrage te leveren aan een open
communicatie tussen ouders en directie over de
gevolgen van de groeiopdracht.
Dank en mvg,
OMR St. Jozefschool
Toelichting Reina…
Na de meivakantie ben ik voornemens u
uitgebreider te informeren over dit groeien. Deze
Nieuwsbrief is namelijk al vol genoeg, lijkt mij
zo. Voor nu nog even mijn reactie zoals dit
aanhaakt bij de informatie van de oudergeleding
van de MR in de link.
Graag geef ik namens de school nog een kleine
toelichting over de groeiopdracht. De St.
Jozefschool was in het verleden een kleine school.
Die tijd ligt al wel enkele jaren achter ons, toch
hebben de meeste zittende leerkrachten de groei
samen met elkaar gerealiseerd. Wij zijn zo
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ervaringsdeskundigen
geworden. We hebben daarbij altijd het belang van
het onderwijs aan de kinderen hoog in het vaandel
kunnen houden. Daarnaast hebben we altijd kans
gezien door te gaan met onze onderwijskundige
ontwikkeling en is er (met de MR’s van het
afgelopen decennium, OR, Vrienden van de St.
Jozefschool, ouders en kinderen) ook een leuke
school neergezet. Los van het feit of er inderdaad
sprake is van instemming op bovenstaande punten,
ben ik het volledig eens dat de genoemde punten
belangrijke uitgangspunten zijn. Gedurende het
traject zal ik u regelmatig informeren wat er speelt,
op stapel staat en actie behoeft. Ik zie, samen met
het team en de MR, de komende groei als een
uitdaging waar we met elkaar de kansen kunnen
pakken en de hobbels moeten nemen, die zich
aandienen.
Met groet, Reina Atteveld, directeur
Teamleden volleyballen…

Donderdagavond is een zevental van de St.
Jozefschool de volleybalstrijd aangegaan tegen 14
andere ASKOscholen. Onder de bezielende leiding
en coaching van meester Niels hebben we de zeer
respectabele 3e plaats veroverd. Herkent u de
volleyballers? Sportief hè?
Jesus Christ Superstar…
Vrijdag 14 april om 19.00 uur
zingt het tienerkoor Vivace
van de St. Augustinuskerk
weer delen uit de Musical Jesus Christ Superstar.
Dit ter gelegenheid van Goede Vrijdag. Kom
luisteren en zingen, neem familie en vrienden mee!
Klik hier maar voor de uitnodiging of zie het event
op facebook
https://www.facebook.com/events/15004243233241
56/ Tot vrijdag!
Namens het tienerkoor
Diana Nieuwenhuizen
Laatste nieuws…
Acties op basisscholen worden voorbereid. Het doel
is de politiek te doen inzien dat grenzen
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overschreden zijn en het niet langer zo kan. (denk
hierbij aan volle klassen, ongelijke betaling,
werkdruk etc.) In de media wordt er genoeg over
geschreven. Volgende week ontvangt u meer
informatie wat dit betekent voor onze school.
Heerlijke Paasdagen gewenst…
Het team wenst u en uw gezin heerlijke paasdagen
toe. Naar verwachting tikken wij zelf ook een eitje.

Belangrijke data…
vr 14 apr Goede Vrijdag…
ma 17 apr 2e Paasdag…
di 18 apr t/m do 20 apr eindtoets gr 8…
vr 21 apr Koningsspelen…
ma 24 apr t/m vr 28 apr meivakantie…
vr 5 mei Bevrijdingsdag; kd zijn vrij…
ma 8 mei t/m do 11 mei A4Daagse…
don 25 mei Hemelvaart…
vrij 26 mei kinderen zijn vrij…
ma 5 jun 2e Pinksterdag…
di 6 jun t/m vr 9 jun junivakantie…













Met vriendelijke groet,
Françoise Blaauw, (teamleider) en Reina Atteveld
(directeur)
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