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Beste ouders/verzorgers,











Wist u dat…
 het volgende week geen
meivakantie is?
 de kinderen op Koningsdag in het
midden van de week wel vrij zijn?
andere scholen het mogelijk anders gepland
hebben?
er voor gekozen is een lange laatste periode
tot de zomervakantie te onderbreken?
er dus in juni weer vakantie is?
die loopt van ma 13 juni t/m vr 17 juni?
wij hopen dat u wellicht nog een uitstapje in
een ‘goedkopere’ periode maakt met het
gezin?
het team helaas door de nieuwe cao (hartelijk
dank bonden en PO raad: ) deze week
gewoon moet werken?
wij deze tijd zonder kinderen wel benutten
om te ontwikkelen en lekker even extra
groepswerkzaamheden op te pakken?

MR oproep nieuwe leden…
Met ingang van het nieuwe
schooljaar is de MR op zoek naar
maar liefst 3 nieuwe leden. Wilt u
meedenken, advies uitbrengen en
instemmen met beleidszaken, meldt u dan graag
aan. Kijkt u voor meer informatie en uw
aanmeldstrookje hier. U wordt bij interesse verzocht
het strookje in te leveren bij de leerkracht van uw
oudste kind op school. Maar u kunt het natuurlijk
ook mailen naar stjozef.mr@askoscholen.nl
Een echt kamerorkest…
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muziekopleiding volgt. Want voor die opleiding
moet zij veel muzieklessen geven. En die lessen
gaan niet enkel over: schoolliedjes zingen. Nee, er
was deze keer een indrukwekkende opdracht:
diverse muziekinstrumenten zien, herkennen en er
iets over te weten zien te komen, een speciaal
muziekstuk beluisteren en de verhaallijn in de
muziek horen; dansen op de muziek etc.. En om
voor deze les eens goed uit te pakken, heeft de juf
een kamerorkest uitgenodigd. De dirigent heeft het
orkest delen / verschillende maten / partituren laten
spelen en vertelde dan over het verhaal dat muzikaal
werd weergegeven. De viool was de prinses, de
dwarsfluit de slang, die de slangenbezweerder uit de
mand omhoog liet dansen. Als bijzonder toegift
zong juf Charlotte de aria l’Amour. Kippenvel! En
niet alleen bij de kinderen
Speelleerplein kleuters…
In de kleuterhal wordt zeer regelmatig
rondom een thema een speelhoek
ingericht. Op dit moment is dat een
‘boerderij in de lente’. In deze hoek
spelen de kleuters hun spel met de
woorden / taal die zij bij de
‘taalactiviteiten’ van de juffen hebben
geleerd. Dus met spelen in zo’n hoek
behalen we een scala aan onderwijsdoelen: naast
taalontwikkeling (mondelinge taalvaardigheid:
woordenschat, zinsbouw, creatief vertellen) o.a. ook
sociale vaardigheden (hoe werk je op een boerderij,
zorgen voor, wie is de baas), emotionele
ontwikkeling (inleven in, fantasie etc) en rekenen:
inhoudsmaten van de flessen melk . Een waar
spektakel voor de toeschouwer!

Groep 8a heeft het geluk dat hun juf Charlotte een
nieuwsbrief 22-04-2016

Pagina 1/3

Ruimte in groep 5b…
In groep 5b hadden ze een thema ‘Ruimte’. Het
lokaal was geblindeerd en er hingen verschillende
planeten in de ruimte van het lokaal. De opa van
Barend heeft alles wat hij weet (en dat is heel veel,
want hij is sterrenkundige) verteld. Ouders mochten
door deze keer in het lokaal / museum binnenkomen
om een kijkje te nemen. Maar moesten zoals het
werkt in een museum wel €1,00 toegang betalen
(museumjaarkaart is nog door een enkele ouder
tevoorschijn gehaald, maar daar wilden de kinderen
niets van weten). De groep heeft het ontvangen
budget €30,00 gedoneerd aan de Johan Cruijff
Foundation. Met meerderheid van stemmen is dit
doel gekozen. Top gedaan groep 5b

formatieve zaken zijn onder de loep genomen. Ook
de positie en profilering van de St Jozefschool in de
wijk is ter sprake geweest. Natuurlijk heeft Reina
haar zorgen over de financiële schaarste (in heel
onderwijsland en ondanks wat de staatssecretaris
altijd maar roept: excuus voor de impertinentie)
gedeeld. In komende nieuwsbrieven zullen wij u
wat meer vertellen over de doelstellingen van de
jaarplannen en het schoolplan ‘Onderzoekend in
Ontwikkeling’ 2016-2019. U merkt het:
basisscholen zijn ook gewoon functionerende
organisaties met beleidsplannen en targets. Maar
dan wel met de leukste doelgroep: kinderen van 4
tot 12/13 jaar! En zo is het maar net.

Kleuters massaal naar de geitenboerderij…

Bankenproject groep 7b…
Weet u het nog? Groep 7B doet dit
jaar mee aan de Raad van Kinderen.
Met de Raad van Kinderen denken
kinderen structureel mee met
bedrijven en organisaties over
strategische en maatschappelijke vraagstukken.
Iedereen wint met een Raad van Kinderen: kinderen
kunnen meedenken over de wereld om hen heen,
besluitvormers ontdekken nieuwe denkrichtingen en
leraren worden geïnspireerd door de creatieve
denkkracht van hun leerlingen. De Raad van
Kinderen is een initiatief van Unicef Nederland en
de Missing Chapter Foundation.

Ach niet massaal natuurlijk, maar wel na elkaar:
enkele kleutergroepen op maandag, dinsdag en
andere groepen op donderdag. Wat fijn dat het
Amsterdamse Bos zo dicht bij is. Klaproosjes en
Tulpjes in actie. Voor een impressie van de andere
groepen klikt u graag even bij de betreffende
kleutergroep in het klassenboek.

Groep 7b is dus zeer actief met dit project.
Volgende week gaan zij hun conclusie presenteren
op locatie en gisteren (donderdag) vonden de
filmopnames plaats. Wat officieel allemaal! Zo
dringen kinderen langzaam het grote mensen
zakenleven binnen. En laten we wel wezen het
gaat om hun toekomst, dus meepraten is van
belang!

Verantwoordingsgesprek…
U schrik zeker (net als wij) ook
van die naam, maar dat is de
naam van het gesprek dat alle
directeuren van onze Stichting
hebben met leidinggevenden: Jan-Willem van
Schendel (regiomanager) en Diane Middelkoop
(voorzitter van CvB) van de ASKO. In dit gesprek
komen (na vooronderzoek door medewerkster
Onderwijs en Ontwikkeling Annemarie Schep), de
resultaten en de ingezette ontwikkeling
(doelstellingen van het jaarplan) van school aan de
orde. Reina heeft afgelopen dinsdag de eer gehad
om hierover te praten. Het was een fijn en
resultaatgericht gesprek. Met de resultaten van ons
onderwijs waren ze zeer blij, de schoolontwikkeling
vordert gestaag, hobbels zijn besproken en de
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Groepen 5 tuinieren bij het VU ziekenhuis…

De groepen 5 hebben een uitnodiging ontvangen om
een ochtendje te komen tuinieren in de hortus van
het VU ziekenhuis. En op zo’n zonnige dag hebben
ze dit niet laten lopen. Groene vingers genoeg in die
groepen.
Berichtje over Basketbal 3-daagse…
Tijdens de Basketbal 3-daagse en de
Mini 3-daagse krijg je training van
professionele basketbaltrainers van CBA
Apollo en staan er allerlei leuke
funactiviteiten op het programma! Dit alles in de
basketbaltempel van Amsterdam: De Apollohal!
Heb je hier zin in? Schrijf je dan in via deze link of
deze link. Inschrijven kan tot t/m 28 april.

Sportieve groet,
Wouter van der Klugt
Sportcoördinator Zuid (4-18 jaar) - Dynamo Amsterdam /
Beweegmanager Zuid - Topscore Amsterdam

Berichtje van Art Amsterdam Zuid…
Vanwege het grote succes van afgelopen zomer,
organiseert stichting Art Zuid ook deze zomer weer
6 kunstkampen o.l.v. kunstenaar Maria Hovius. Het
kamp is voor kinderen tussen de 6 en 18 jaar oud en
vindt dit jaar plaats in het voormalige St.
Nicolaasklooster op Prinses Irenestraat 19, gelegen
aan het mooie en groene Beatrixpark. Het kamp
begint elke werkdag om 9 uur en de kinderen
kunnen weer worden opgehaald om 17 uur.

Wat gaan de kinderen zoal doen tijdens het kamp?
Tijdens het kamp maken de kinderen vooral veel
plezier, nieuwe vrienden en vriendinnen en leren zij
in een week tijd alle fijne kneepjes van het
kunstenaarschap. Ze worden vijf dagen lang
ondergedompeld in kunst en cultuur. Tijdens
wandelingen langs beelden op straat en in het
Beatrixpark en speciale educatieve uitjes leren zij
over de verschillende materialen, vormen, kleuren
en technieken van beelden. Ze doen inspiratie op
voor het maken van hun eigen beeld. De kinderen
gaan zelf aan de slag met allerlei materialen en er is
ook een speciale demonstratie over 3D printen.
Creativiteit en persoonlijke talentontwikkeling van
het kind staat voorop. Alle kunstwerken van de
kampdeelnemers vormen uiteindelijk een
tentoonstelling die gedurende de zomer kan worden
bezocht. Na afloop ontvangt elke deelnemer een
nieuwsbrief 22-04-2016

prachtige oorkonde met vermelding van de geleerde
vaardigheden. Een mooie herinnering aan een
onvergetelijke kampweek!
Stichting Art Zuid
Koningsspelen…
Koning Willem-Alexander en sport, ja dat is een
goede match. Op drie locaties zijn de verschillende
bouwen wederom sportief actief geweest. Kleuters
rondom school, groepen 3, 4 en 5 in het
Amsterdamse Bos en groepen 6, 7 en 8 in de
sporthallen Zuid. Bent u van de partij geweest om te
aanschouwen en te supporteren? Wat heerlijk! Is dat
niet gelukt. Kijkt u dan maar hier.
Koningsdag in Randwijck…Natuurlijk is er feest
in de buurt op Koningsdag. Villa
Randwijck organiseert een gezellige
buurtbijeenkomst speciaal voor de
kinderen. De poster zegt weer genoeg. Tot ziens bij
villa Randwijck.
Uitslapen…

In verband met de ons nationaal feest
Koningsdag leek het ons (en de
koning en koningin zijn er het
zichtbaar mee eens) een goed idee
om een uurtje uitslapen in te
plannen. Zet uw wekker maar iets later, start maar
even rustig op met een gezamenlijk ‘day after
ontbijtje’, want de school gaat donderdag 28 april
om 9.20u open en de lessen starten dan (natuurlijk
wel weer stipt) om 9.30uur.
Wordt er nog wel gewerkt op die school…
Op bovenstaande vraag zonder vraagteken is het
antwoord kort en bondig: JA
Belangrijke data…


woe 27 apr Koningsdag iedereen

vrij…








do 28 apr start school 9.30uur..
ma 2 mei t/m vr 6 mei

meivakantie…
ma 9 mei Avond4daagse…
di 10 mei Avond4daagse puf…
woe 11 mei Avond4daagse pff…
do 12 mei Avond4daagse pfff…
ma 16 mei 2e Pinksterdag…

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