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Beste ouders/verzorgers,






Wist u dat…
 het Amsterdamse Bos deze week veel
bezoekers heeft ontvangen?
 de avonden vooral sportief werden
ingevuld?
er bijna geen blaren en andere
wandelongemakken waren?
kinderen veel wandelplezier beleefd hebben?
ouders en leerkrachten hen goed konden
bijhouden?
de St. Jozefschool vast volgend schooljaar
wederom de wandelschoenen aantrekt?

Informatie over de groei…
U heeft nog schoolinformatie over het onderwerp
‘groei van de St. Jozefschool’ tegoed. Begin
volgende week kunt u deze informatie verwachten.
Tevredenheidsonderzoek…
De resultaten van het tevredenheidsonderzoek
worden momenteel uitgewerkt. In de volgende
Nieuwsbrief hopen we die te kunnen presenteren.
Voor nu alvast een dankwoord aan de ouders die de
vragenlijst hebben ingevuld. Met de minder
positieve zaken gaan we aan de gang (want daarom
wordt er naar gevraagd) en de positieve zaken
hopen we te kunnen behouden.
De MR zoekt versterking…
Ben jij een ouder die zich
wil inzetten voor de school,
en zich wil verdiepen in
beleid? Dit schooljaar
eindigt het lidmaatschap
van een van de ouders van
de MR. Zijn dochter verlaat aankomend jaar onze
school. We zoeken daarom een nieuw lid vanuit de
ouders. Heb je hiervoor belangstelling ? Stuur dan
een mailtje aan stjozef.mr@askoscholen.nl.
Vacature GMR-oudergeleding
Beste ouders,
Aan het eind van dit schooljaar zal ik (ouder van de
Sint Jozefschool - Amsterdam) als lid en
voorzitter van de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR) van de ASKO
aftreden omdat mijn jongste kind dan naar het VO
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gaat.
Hiermee ontstaat een vacature in de GMR en wij
roepen dan ook betrokken ouders op zich kandidaat
te stellen. De GMR houdt zich bezig met
medezeggenschap op 'bovenschoolse' onderwerpen,
ofwel onderwerpen die van gemeenschappelijk
belang zijn voor alle scholen of voor een
meerderheid van de scholen binnen de ASKO. De
GMR vergadert circa 7 keer per jaar, veelal op
dinsdagavond. Geïnteresseerde ouders kunnen zich
kandidaat stellen tot en met zondag 11 juni a.s.
Indien nodig volgen daarna verkiezingen.
Kandidaten hoeven niet in een lokale MR te zitten.
Voor nadere informatie en/of aanmelding (inclusief
motivatie) kunt u een mailtje sturen naar
gmr.asko@askoscholen.nl.
Peter Thibaudier
Voorzitter GMR
Vakantie en vrije dagen volgend jaar…
herfstvakantie
kerstvakantie
voorjaarsvakantie
meivakantie
zomervakantie

ma 23-10-2017 t/m 27-10-2017
ma 25-12-2017 t/m vr 5-1-2018
ma 26-2-2018 t/m vr 2-3-2018
ma 30-4-2018 t/m vr 11-5-2018
ma 23 -7-2018 t/m vr 31-8-2018

studiedag 1
di 3-10-2017
studiedag 2
vr 24-11-2017
vrije dag *
vr 23-2-2018
studiedag 3
do 29-3-2018
Goede Vrijdag
vr 30-3-2018
2e Paasdag
ma 2-4-2018
Koningsdag *
vr 27-4-2018
e
2 Pinksterdag
ma 21-5-2018
studiedag 4
di 22-5-2018
* sluit aan bij een vakantie
ma 9-10-2017
tot 12.30 i.v.m. gesprekken 1t/m7
di 10-10-2017
tot 12.30 i.v.m. gesprekken 1t/m7
woe 11-10-2017
tot 12.30 i.v.m. gesprekken 1t/m7
do 12-10-2017
tot 12.30 i.v.m. gesprekken 1t/m7
vr 13-10-2017
tot 12.30 i.v.m. gesprekken 1t/m7
gesprekken groepen 8 nog niet bekend

VakantieBieb app…
Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig
lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus terug in hun
leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat
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doorlezen tijdens de vakantie deze terugval
tegengaat. De VakantieBieb-app is vanaf 1 juni
2017 weer beschikbaar. De app kan al ruim voor de
zomervakantie worden gedownload, zodat de keuze
van e-books tijdens de les besproken kan worden.
Vanaf 1 juni zijn op www.vakantiebieb.nl een
instructiefilmpje en een interactieve challenge
beschikbaar.
Juf Mirjam (IB)
Feestelijke Avond4daagse…

Belangrijke data…





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)

Alle avonden mooi weer en veel gezelligheid. Er
liepen enorm veel jongste kinderen mee. Heel goed
gedaan! Dank aan de organiserende ouderraad en
alle hulpouders die in de trek- en de veegploeg
‘dienst deden’.
Kingveld…

Van het extra centje wat is
verdiend door het worden
van een Gezonde School is
op het schoolplein een
supergave 'KINGveld
coating' aangebracht, beter
bekend als 'het vakkenspel'.
Om de kinderen te leren
spelen op het nieuwe veldje is afgelopen dinsdag
door een medewerker van PLAYgrounds samen met
meester Niels een workshop gegeven aan de
groepen 4 t/m 8. De kinderen hebben geoefend met
de bijbehorende regels én speelbal waar er ook een
aantal van zijn aangeschaft.
Veel speelplezier allemaal!
Meester Niels
Zin in Engels in de vakantie…
Engels voor bengels biedt Summer Camp English
aan. Teen Camp (TC) is speciaal voor leerlingen in
groep 8. Summer Camp (SC) is voor alle leerlingen
groep 1 ™ groep 7! Het belooft weer een mooie week
te worden!
Kind regards,
Marie-Chantal de Wildt
Managing Director
Engels voor Bengels and ProEnglish
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