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Beste ouders/verzorgers,







Wist u dat…
 er weer veel gebeurd is in en
rondom school?
 groep 7a op televisie komt?
groepen 7 nu echt het verkeer in kunnen?
groepen 8 op kamp zijn geweest in Schaijk?
er kleuters zijn die een spreekbeurt houden?
groepen 3 een museumtentoonstelling
hadden?
er ook een pleistermuseum bij was?

Groep 7a 3e op voetbaltoernooi…
Een groep enthousiaste voetballers van groep 7a
heeft een team samengesteld. Zij hebben zich
ingeschreven voor een voetbalcompetitie. Ze waren
zeer succesvol en zijn als 3e geëindigd. Jaja.. voor
voetballen mag je deze jongens wakker maken.
Kijkt u hier maar voor een sfeervolle reportage, met
dank aan vader Offenbach.!
Avond4daagse Nieuws…

Van 18 t/m 21 mei loopt de St. Jozefschool met 291
(!) kinderen mee met de Avond4daagse.
Omdat dit een heel grote groep is, is besloten het
verzamelpunt iets verder in het bos te laten zijn
(hoofdingang van het bos even inlopen, dan staan
we daar klaar om af te stempelen). Elk kind krijgt
direct na de meivakantie de aanmeldkaart mee, met
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daarop alle nodige informatie. Deze kaart graag elke
dag meenemen, dan gaat het aanmelden het snelst.
Op 21 mei is er vanaf ongeveer 19.45 uur de
medailleuitreiking, traditiegetrouw bij het gebouw
van Fun Forest, met een ijsje en bloemen.
De commissie is nog op zoek naar aanmelders en
bezems. Via de klassenouders is er een mail over
uit gegaan. Het kost niet veel tijd, en kinderen
vinden het altijd leuk als hun ouder helpt!
Aanmelden kan via de klassenouders.
Namens de OR, Karine Zuidgeest
Berichtje van de ouderraad…
Beste ouders van de St. Jozefschool,
De school biedt onze kinderen heel
veel extra's. Natuurlijk schoolreisje,
sportdag, en Sinterklaas. Maar ook
Pasen, Carnaval, Kerst, Avond4daagse, het
eindfeest en de kinderboekenweekverkoop. Al deze
activiteiten zijn alleen mogelijk als wij als ouders
daarbij ondersteunen. De ouderraad bestaat uit 17
leden die samen verantwoordelijk zijn voor de
organisatie van alle deze fantastische activiteiten.
Het doel is om onze kinderen een geweldige lagere
schooltijd te geven, waarbij niet alleen geleerd,
maar ook gefeest en gesport wordt. In verband met
het vertrek van een aan aantal leden, zijn we op
zoek naar enthousiaste nieuwe leden, die samen met
het team de diverse activiteiten willen helpen
organiseren. Aanmelden of meer informatie krijgen
kan bij Karine Zuidgeest (voorzitter ouderraad):
kzuidgeest@ziggo.nl'.
Harde ballen mee naar school…
De buurvrouw van onze school heeft
negen ‘harde ballen’ over de schutting
gekregen en opgespaard.
Harde ballen mogen niet op het schoolplein!
Meneer Willem heeft de ballen opgehaald en ze
liggen in zijn kamertje. ‘Jongens en meisjes kijk
even of jouw bal er tussen zit en neem de bal mee
naar huis’.
Meneer Willem
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Koningsspelen sportief, fun en gezellig…
De Koningsspelen zijn wederom,
conform de wens van Koning WillemAlexander sportief, met veel fun en
gezellig verlopen. Op drie locaties hebben onze
kinderen gesport. Kijkt u voor de foto’s maar op
deze link. En.. meester Niels sfeervol gekleed in
kleurig oranje had het zichtbaar naar z’n zin. Het
motto op het shirt: ‘nothing beats a fit body’ is
passend voor de Koningsspelen!

Zappsport….

School kreeg anderhalve week
geleden een bijzonder telefoontje!
‘Wij zijn de AVRO-TROS. Zou er
een klas mee willen doen met het
televisieprogramma ZAPPSport?’
U begrijpt: op deze uitnodiging gingen we graag in.
Groep 7a was de gelukkige klas, die mee mocht
strijden voor de prachtige ZAPPsport bokaal. Kent
u ZAPPSport? Het is ‘the Battle’ tussen de jongens
en de meisjes op een bepaald sportgebied,
gepresenteerd door Ron Boszhard en Naomi van
As. In welke sport gestreden moest worden, is tot
het laatste moment geheim gehouden, maar een
zwemdiploma was verplicht. Iedereen speculeerde
er natuurlijk op los. Was het synchroon zwemmen,
waterpolo, schoonduiken, vissen, wildwater
spartelen, emmer naar de zee dragen? Allereerst
was er de selectieronde (welke 4 meisjes en jongens
mochten in het meisjes- / jongensteam?) op het
grasveldje achter school. Zij kregen de proef:
zittend met een fietspomp een ballon oppompen.
Daarna gingen de twee teams naar de Bosbaan om
te oefenen voor the Battle. Onder leiding van
professionele roeiers werd enkele uren getraind. De
groep leerlingen die op school bleven, hebben zich
voor de supporterende taak voorbereid en
spandoeken gemaakt. De sfeer zat er goed in toen
aan het eind van de middag the Battle onder
aanmoediging van leerlingen, de juffen en de ouders
begon. Benieuwd wie the Battle heeft gewonnen?
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Kijk maar even hier. Wanneer Zappsport
uitgezonden wordt, weten we nu nog niet. Maar
zodra de datum bekend wordt, laten we het weten,
zodat u en uw kinderen achter de buis kunnen.
Berichtje van het GGD…
Hierbij wil ik uw aandacht vragen voor het
volgende: De afdeling Infectieziekten van de GGD
ziet na de zomervakantie nog regelmatig een
uitbraak van hepatitis A (besmettelijke geelzucht)
op scholen en kindercentra. De oorzaak hiervan is
dat kinderen soms ongevaccineerd op reis gaan.
Daarom roept de GGD ouders op om hun kinderen
en zichzelf te laten vaccineren als zij met vakantie
gaan naar Marokko, Turkije, Egypte, Tunesië,
Algerije of een ander land waarvoor vaccinatie(s)
worden aanbevolen.
dr. G.J.B. Sonder, Arts M&G
infectieziektebestrijding/epidemioloog
Hoofd afdeling Infectieziekten
Verkeersexamen…
Deze week hebben de leerlingen van de groepen 7
het verkeersexamen gehad. In de theaterzaal werden
zij uitvoerig bevraagd over al hun theoretische
kennis van het verkeer. Ze zijn allemaal geslaagd!
Proficiat! Natuurlijk blijft het belangrijk veel
praktijkervaring op te doen, dus is het slim dat u
veel fietst met uw kinderen.
Artikel in de Volkskrant…
Graag delen wij een artikel uit de
Volkskrant met u. Daarin wordt een
opvoedkundige trend beschreven, die
niet goed is voor de opgroeiende
kinderen. Ook het documentaire
programma Zembla heeft deze week
aandacht besteed aan de problemen
van het hedendaagse opvoeden. Ook dit programma
is de moeite waard te bekijken. Vraagt u
onderwijzend Nederland of deze tendens het werk
voor de klas bemoeilijkt, dan moet daar inderdaad
ja, dat komt voor, op geantwoord worden. Heeft u
behoefte aan ondersteuning bij de opvoeding of wilt
u gewoon eens erover praten. Dan kan dat met
Ankie Steenstra, de Ouder-kindadviseur van school.
Zij is op de dinsdagen bij ons op school aanwezig.
U kunt een afspraak via de mail met haar maken.
a.steenstra@oktamsterdam.nl
Flessen voor Nepal…
De verschrikkelijke aardbeving in Nepal
laat ook onze kinderen niet onberoerd.
Per slot van rekening hebben zij twee jaar
geleden met Kerst een bijdrage geleverd
aan The Vajra Foundation. De stichting
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van onze eigen juf Ingrid, die in Nepal een
onderwijsvoorziening The Vajra Academy heeft
opgezet. De school is beschadigd, maar staat nog.
De kinderen van de school hebben echter geen
huizen meer, want het dorp is zwaar getroffen.
Vandaar de actie: Flessen voor Nepal! Laat uw
kinderen de plastic statiegeld flessen sparen
gedurende deze meivakantie. Dan leveren we die
met een groep kinderen in. Jumbo heeft al
medewerking toegezegd. Dan kunnen de kinderen
van the Vajra Academy in plaats van wonen in de
school straks weer leskrijgen in school en wonen in
hun eigen huis. Hartelijk dank!

Fijne vakantie toegewenst…
Een ouder dacht dat de vakantie deze week al
begonnen was, maar die was iets te vroeg . De
aankomende twee weken hebben de kinderen
heerlijk vrij. Het team wenst u en uw gezin een
prettige vakantie.
Belangrijke data…











ma 4 mei t/m vrij 15 mei
Meivakantie…

ma 18 mei t/m do 21 mei
Avond4daagse…
ma 25 mei 2e Pinksterdag…
ma 16 jun en di 17 jun startadviesgespr gr 7…
do 18 jun kleuterafscheid voor genodigden…
di 23 jun afscheidsavond gr 8a voor
genodigden…
woe 24 jun afscheidsavond gr 8b voor
genodigden…
do 25 jun 2e rapport…
vr 26 jun Eindfeest…
vr 3 jul tot 12.00u

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