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Beste ouders/verzorgers,



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

Wist u dat…

wij bijna rond zijn met de formatie
voor aankomend schooljaar?

wij u zo spoedig mogelijk hierover
willen informeren?
u gevraagd wordt de komende
nieuwsbrieven goed in de gaten te houden ?

MR-leden gezocht…
Ben jij een ouder die zich wil inzetten voor de
school, voor je kids en de leerkrachten, en zich wil
verdiepen in het beleid? Dit schooljaar eindigt het
lidmaatschap van twee van onze ouders in de
Medezeggenschapsraad (MR). We zoeken daarom
dringend twee nieuwe leden voor de MR.
Je kan zo namens de ouders meedenken en
meebeslissen over belangrijke zaken van school.
Heb je belangstelling? Stuur dan een mailtje aan
stjozef.mr@askoscholen.nl, of spreek een van de huidige
MR leden even aan. Voor meer info over wat de
MR precies allemaal doet: kijk eens op de website.
Paula, Kees, Martijn en Floor (OMR)
Charlotte, Françoise en Lisette (PMR)
A4D…
De lucht zo blauw als onze school T-shirts en dan kan
het met de AvondVierDaagse niet stuk!

En het waren vier mooie wandelavonden. Kinderen
met hun papa’s en mama’s, soms samen hand-inhand en soms lekker op afstand heen en weer
rennend met je beste vriend(in). Er waren weer
volop ‘gezonde’ sinaasappels-in-zakdoekjes-metpepermuntje. De ouderraad heeft met de goede
organisatie iedereen blij gemaakt. Meloenen,
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limonade, een kleine glaasje lekkers voor de ouders,
ijsjes en de welverdiende medailles. Het schijnt
zelfs dat de organisatie voor het mooie weer heeft
gezorgd. Op de OR kunnen we dus bouwen.
Namens de wandelende kinderen en ouders DANK!

E-waste…

Groep 8a doet wederom mee
aan de E-waste Race van de
gemeente Amsterdam. De Ewaste Race is een
inzamelactie van vier weken
in mei, waar de groep het als
team opneemt tegen negen
andere scholen uit de
gemeente Amsterdam. Door
te participeren, leren de
kinderen op een actieve manier over het recyclen
van elektronische apparaten en wat voor effect dit
heeft op onze wereld. Zij krijgen een gastles over
grondstoffen, elektronische apparaten en het belang
van hergebruik en recyclen. Twee jaar geleden heeft
onze groep deze Race gewonnen en een geheel
verzorgde schoolreis naar NEMO verdiend. Dus de
verwachting is ook dit jaar hooggespannen.
Helpt u een handje mee? Lever uw overtollig Ewaste (alles met een stekker!) in op school. Onder
de trap kunt u het kwijt. De kinderen analyseren dan
uw e-waste, rubriceren en registreren de e-waste op
de site van Amsterdam. En wie weet: zit er
wederom een NEMO bezoekje voor hen in.
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Onderzoek verkeersveiligheid…
Geachte ouder/verzorger,
De gemeente Amsterdam wil graag dat alle
kinderen veilig en met plezier naar school lopen of
fietsen. Om daar een bijdrage aan te leveren, doen
wij onderzoek naar de verkeersveiligheid rondom
de school van uw kind(eren). Met dit onderzoek
bekijken wij welke verkeersmaatregelen we kunnen
nemen om de directe omgeving van de school
veiliger te maken.

We vragen uw hulp als ouder/verzorger. We horen
graag van u hoe u de verkeersveiligheid rondom de
school van uw kinderen ervaart en wat eventuele
knelpunten zijn. Via de website
www.amsterdam.nl/onderzoek/schoolverkeer
kunt u tot en met 31 mei 2019 hierover een
vragenlijst invullen. Dit kost ongeveer vijf minuten.
Alvast bedankt voor uw hulp!
Meer informatie?
Het onderzoek bij de scholen wordt uitgevoerd in
opdracht van Verkeer en Openbare Ruimte van de
gemeente Amsterdam. Vragen over deze brief kunt
u stellen via email r.edens@amsterdam.nl.
Met vriendelijke groet,
Puck Guldemond
Projectleider Veilige School Omgeving (VSO)
Verkeer en Openbare Ruimte
Gemeente Amsterdam

Vakantierooster, vrije dagen en bijzondere
tijden 2019-2020…
Hier treft u het jaarrooster voor volgend schooljaar.
Bij bijzondere tijden ziet u dat er wederom een
aantal korte lesdagen zijn ingeroosterd. Dit jaar is
dat verdeeld over het schooljaar. Het betreft een
maandag en dinsdagmiddag in oktober en een
donderdagmiddag in februari. We willen deze vrije
lesmiddagen behouden omdat het voor leerkrachten
werkdruk verminderend is. Om tegemoet te komen
aan de belasting voor u als ouder zijn de dagen
verdeeld over het jaar! U kunt het rooster altijd
nakijken op de website van de school.
schooljaar 2019-2020
herfstvakantie

ma 21 okt 2019 t/m 25 okt 2019

kerstvakantie

ma 23 dec 2019 t/m vr 3 jan 2020

voorjaarsvakantie

ma 17 feb 2020 t/m vr 21 feb 2020

meivakantie

ma 27 apr 2020 t/m vr 8 mei 2020

zomervakantie

vr 3 jul 2020 t/m vr 14 aug 2020

studiedag 1

ma 16 sept 2019

vrije dag *

ma 28 okt 2019
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studiedag 2 *

vr 14 feb 2020

studiedag 3

do 9 apr 2020

Goede Vrijdag

vr 10 apr 2020

2e Paasdag

ma 13 apr 2020

Hemelvaart

do 21 mei 2020

vrije dag

vr 22 mei 2020

2e Pinksterdag

ma 1 jun 2020

studiedag 4

di 2 jun 2020

* sluit aan bij vakantie

ma 7 okt 2019 school tot 12.30 uur i.v.m. gesprekken gr 1 t/m 7
di 8 okt 2019 school tot 12.30 uur i.v.m. gesprekken gr 1 t/m 7
datum volgt

groepen 8 tot 12.30 i.v.m. start adviesgesprekken

datum volgt

groepen 8 tot 12.30 i.v.m. start adviesgesprekken

do 13 feb
2020

school tot 12.30 uur i.v.m. gesprekken gr 1 t/m 7

datum volgt

groepen 8 tot 12.30 i.v.m. adviesgesprekken

datum volgt

groepen 8 tot 12.30 i.v.m. adviesgesprekken

Houdt u er a.u.b. rekening mee dat dit de dagen zijn
en dat het (op uitzonderingen conform wet- en
regelgeving na) niet de bedoeling is dat er extra
vakantie / vakantiedagen aan vakanties worden
ingepland.
Iepje en Iepen…

De gemeente
Amsterdam heeft
een mooi groen
initiatief en heeft
scholen gevraagd
een Iep te planten.
Met dit groene
initiatief geeft
Gemeente
Amsterdam vanaf
Nationale
Boomfeestdag 2019
een positieve impuls
aan het aantal
bomen op
schoolpleinen. Alle basisscholen krijgen een jonge
iep om zelf te planten op Boomfeestdag en
daarnaast de mogelijkheid om grote iepen te laten
planten. Schoolpleiniepen wordt georganiseerd
door het creatieve collectief Tijdmakers, dat elke
lente met Springsnow vanuit een nieuw perspectief
een ode brengt aan de iep, dé boom van
Amsterdam.
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Wij doen mee en hebben een Iep(je) geplant in het
talud. Kijk u maar even heel goed naar de foto
hierboven. Tussen de brandnetels staat het Iep(je).
Wij hebben meer Iepen aangevraagd en dat is
gehonoreerd. In het plantseizoen (tussen oktober
2019 en maart 2020) worden er nog 3 (wat grotere)
Iepen geplant. Er zal één Iep komen ter
nagedachtenis van juf Wendy in het groenere
gebiedje aan de zijkant van school. We besteden er
bij het planten bijzondere aandacht met de kinderen
aan.

Over bomen gesproken: u heeft het wellicht
gemerkt dat de enorme Italiaanse Populier (Populus
Nigra ‘Italica’) is gekapt. De boom was helaas in
slechte staat / gezondheid. En dus moest ie weg. De
restanten (boomstammen, snippers en wat
resttakken) liggen bij het groenere gedeelte op het
schoolplein. Langzaam maar gestaag gaan we door
met de vergroening van ons schoolplein. Bent u
handig en wilt u meehelpen van de overige takken
één of twee wigwams te maken, meldt u dan graag
even aan bij Vicky (v.hecker@askoscholen.nl).
Heeft u hele groene vingers en wilt u meedenken
over en helpen met de verdere vergroening laat het
ons dan graag weten.
Het creatieve collectief Tijdmakers, dat elke lente
met Springsnow vanuit een nieuw perspectief een
ode brengt aan de iep, dé boom van Amsterdam,
nodigt u van harte uit een mooie wandeling te
maken door Amsterdam. Zie hiervoor deze
plattegrond en informatie over de vele soorten Iepen
van Amsterdam
Herdenkingsmomentje voor meester Teun…
Groep 5b en oud leerlingen van de
plusklas zullen aanstaande maandag
20 mei een momentje stilstaan bij
hun meester. Meester Teun is twee
jaar geleden (op 20 mei) midden in
het schooljaar zomaar plotseling
overleden. Dit herdenkingsmomentje
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vindt plaats rondom de boom
ter nagedachtenis aan de meester (zij gaan de boom
ook weer even goed verzorgen). Juf Wijnanda zal
ook een mooi verhaal voorlezen. Onze ex-juf
Maaike is ook uitgenodigd.
Afscheid Ingrid Onnes peuterspeelzaal…
Juf Ingrid van de Speelweide
gaat de Speelweide verlaten. Ze
had de ambitie om in de zorg te
gaan werken en heeft een mooie
baan (en opleiding) gevonden.
Hebben uw kinderen op de
Speelweide gezeten, dan bent u
van harte uitgenodigd op het
afscheidsfeestje dat voor haar
gegeven wordt.
Woensdag 29 mei: 8.30-12.30. Wandelt u gerust
even binnen om haar te groeten. We danken Ingrid
voor haar inzet en wensen haar een fijn afscheid en
een mooi vervolg van haar carrière.
Samenwerking BSJ en LPK…
Dit is de titel van een
artikel dat Richard
Nieuwenhuizen, ex
leerling, ex-vader, ex
voorzitter OR
geschreven heeft over
de samenwerking
tussen onze school en
het koor LPK van de
St Augustinuskerk in
het gele nieuwsboekje
van de St
Augustinuskerk. Met
mooie woorden
bedankt Richard onze groepen 8 voor de prachtige
banieren en roemt hij de warme zingende
samenwerking bij onze Mattheus Passion. U kunt
het artikeltje ook hier even lezen. Met dank aan
Richard (ook nog zwager van Willem en echtgenoot van vriendin
Reina haha)

Fietsbelofte…
Fietsen is leuk, leerzaam, gezond, slim en
duurzaam! Fietsen is een feestje en daarom roepen
wij ouders van basisscholieren dit jaar opnieuw op
om de Fietsbelofte 2019 te doen. Hiermee beloven
ouders dat ze hun kind minimaal een dag per week
lopend of op de fiets naar school brengen. De
campagne Het Fietsende Schoolkind, waar de
Fietsbelofte een onderdeel van is, draagt bij aan het
besef van de voordelen van het fietsen naar school.
In de link kunt u meer over onze campagne
Fietsbelofte lezen.
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Met vriendelijke groet,
Carmen Meijer & Arjen Klinkenberg
Fietserbond
Informatieavond Meeleefgezinnen…
Maandag 3 juni 2019 van
19.30 – 21.00 uur is er een
informatiebijeenkomst in het MOC ’t Kabouterhuis
over het vrijwilligersproject ‘meeleefgezin’. Heeft u
interesse en/of bent u nieuwsgierig, kijkt u dan even
hier.

Wat doet een meeleefgezin? Een meeleefgezin
vangt 1 dag per week en 1 weekend per maand een
jong kind op van ouders met psychische problemen.
Met dit vrijwilligerswerk bied je een vorm van
gezinsondersteuning. Je maakt het mogelijk dat de
ouder even tijd krijgt voor zichzelf en daarna met
meer plezier voor zijn kind zorgt. Jouw hulp draagt
bij aan de ouder-kindrelatie, het kind kan bij de
ouders blijven wonen.
Pauline Prins-van Tets
p.vantets@kabouterhuis.nl
Ambulant orthopedagogisch medewerker
Trainer Jonge Kind Academie

Belangrijke data…







Woe 22 mei kleuterfeest voor
genodigden…
 do 30 mei Hemelvaart; kinderen zijn
vrij…

vr 31 mei kinderen zijn vrij…

ma 10 jun 2e Pinksterdag; kinderen zijn vrij…

do 13 jun gr 7 2e rapport…
ma 17 en di 18 start adviesgesprekken gr 7…
do 27 jun gr 1 t/m 8 (-7) rapport…
vr 5 jul eindfeest…
vr 12 jul om 12.00uur vakantie...

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