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hoogte
gesteld en dit was duidelijk te merken bij de
binnenkomst van ouders en kinderen. Vele ouders
hebben Reina en leerkrachten gecondoleerd met het
verlies, wat zeer op prijs gesteld werd. De ouders en
kinderen van groep 3b zijn opgevangen door
Maaike en Wim en hebben met elkaar gesproken
over het overlijden. Groep 3B had daarna een
aangepast programma waarin ruimte was voor
inbreng van de kinderen. Reina, Francoise en
Mirjam (IB) hebben vanaf 8.30 uur in de
koffiekamer gesproken met ouders die daar
behoefte aan hadden.
Alle leerkrachten hebben in de klas gesproken over
meester Teun en de mogelijkheid gegeven voor de
kinderen om hierop te reageren. In sommige klassen
is geschreven en getekend voor en over meester
Teun of over het verlies van een eigen dierbare.

Saamhorigheid…
Na het onverwachte en schokkende overlijden van
onze meester Teun, hebben wij maandag een
bijzondere dag met elkaar beleefd. Het begon om
7.45 uur met een briefing voor alle collega’s waar
juf Maaike prachtige woorden heeft gesproken over
haar goede samenwerking met meester Teun.
Daarna heeft Reina ons geïnformeerd over de
invulling van de dag. Reina had hier zondag al
contact over gehad met Wim Wever, onze
identiteitsbegeleider, Maaike (3b) en Francoise
(MT). Alle ouders zijn zondag per mail op de
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De kinderen van de plusklas zijn per bouw
uitgenodigd om in de koffiekamer met Reina, Wim,
Francoise en Mirjam hun gedachten te delen over
meester Teun en om hun vragen te stellen. Dit
waren drie intensieve en mooie bijeenkomsten. Er
zijn herinneringen opgehaald, tranen gevloeid,
vragen gesteld en mooie manieren bedacht om
meester Teun te herdenken en hem te blijven
herinneren. Zo werd geopperd om een ingelijste
foto van hem in de prijzenkast te zetten omdat hij de
aardigheids- en slimheidsprijs verdient. Een kind
bood zijn eigen tafeltje van thuis aan om te
gebruiken als herdenkingsplek. Mooie suggesties
voor de herdenkingsplek werden gedaan, zoals het
planten van vergeet-me-nietjes, het neerleggen van
hartjes en het natuurlijk een doos waar iedereen een
tekening of tekstje in kan doen. Veel kinderen
vroegen ook naar Teun’s familie, vrouw en
kinderen en vonden het ook voor de nog in leven
zijnde ouders van Teun heel zielig dat hij nu
overleden is.
Alle kinderen die wij hebben gesproken zijn het
unaniem eens dat Teun een meester was die nooit
boos werd en waar ze heel veel van geleerd hebben,
door alle bijzondere initiatieven die hij nam. Zo is
hij met plusklasleerlingen naar Micropia geweest
als afsluiting van een project door studenten van de
VU en heeft hij bijv. met de kleuters wegen
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gebouwd. Uiteraard is ook gesproken over de vele
vrolijke T-shirts die hij altijd droeg.

Succesje voor de
Kinderraad…

De verschillende bijeenkomsten werden afgesloten
door Wim met een verhaal over afscheid en missen.
Vervolgens hebben we in stilte geluisterd naar het
geluid van een klankschaal waarbij een ieder zijn of
haar eigen gedachten had over Teun.
Wij willen u graag allen enorm bedanken voor de
betrokkenheid en saamhorigheid die wij hebben
mogen ervaren, zodat wij met elkaar hebben kunnen
bijdrage om ook ‘deze gebeurtenis in het leven’
voor de kinderen een plekje te geven.
Juf Mirjam

Na een geslaagde brief naar burgemeester Eberhart
van der Laan, overleg met de beleidsmakers, de
procedure van bezwaar van omwonenden te hebben
uitgezeten, zijn deze week de zo gewenste
voetbaldoeltjes geplaatst. Goede actie voor de hele
school! Dank Kinderraad
BSO CompaNanny Zuidas…

Bent u nog op zoek naar een Buitenschoolse
Opvang plek voor uw kind(eren). CompaNanny
Zuidas haalt kinderen van de St. Jozefschool op.
Binnenkort is er een informatieavond op de locatie
Zuidas. U bent van harte welkom. Hier treft u de
uitnodiging
(S)Cool on Wheels…

De familie heeft laten weten dat wanneer u de
uitvaartplechtigheid bij wilt wonen u van harte
welkom bent.
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Vorige week vrijdag hebben onze groepen 8 een
hele speciale workshop gehad vanuit het Fonds
Gehandicaptensport. Docent John, die zelf in het
verleden een dwarslaesie heeft opgelopen, vertelde
de kinderen onder andere over zijn eigen
beperkingen. Zo werd er stilgestaan bij alle aspecten
die te maken hebben met gehandicapt zijn en de
dagelijkse ervaringen die daarbij komen kijken.
Boodschap naar de kinderen was vooral om te
kijken naar de mogelijkheden, en niet naar de
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beperkingen. Zo heeft John zichzelf compleet
opnieuw leren bewegen, zonder gevoel in zijn
armen en benen te hebben. Een zeer indrukwekkend
verhaal waar de leerlingen ook erg geboeid naar
hebben geluisterd en veel oprechte vragen over
hebben gesteld. De kinderen hebben ook informatie
gehad over gehandicapt sporten en natuurlijk de
Paralympische Spelen. In de middag stond het
praktijkgedeelte op het programma. Onze leerlingen
hebben kennisgemaakt met rolstoelbasketbal, wat
een gave ervaring! De dag werd afgesloten met een
diploma voor iedereen. Voor een impressie van de
gehele workshop verwijs ik u naar dit promofilmpje
van S(Cool) on Wheels:
https://www.youtube.com/watch?v=Fz19Tzvtu8I
Uiteraard heb ik zelf ook het een en ander
vastgelegd: (*foto’s)
Meester Niels

www.ewasterace.nl
juf Charlotte gr 8a

E-waste actie…

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

Beste ouders,
In de komende 4 weken zijn de
leerlingen van groep 8a bezig met
een race met 4 scholen om zoveel
mogelijk elektrische /
elektronische apparaten en aanverwanten, te
verzamelen .

Parkeren voor een privé-uitrit…
Helaas ontvang ik klachten van buurtbewoners die
tegenover school wonen. Zij ervaren overlast door
geparkeerde auto’s die voor hun in- en uitrit staan.
Zo heeft een bewoners recent een afspraak gemist
omdat zij niet op tijd naar haar werk kon. Dit is én
niet conform de verkeersregels én eigenlijk gewoon
onaardig! Niet parkeren voor in- en uitritten graag!
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…
ma 12 jun gr 8 ASKOsportdag…







Hierbij doen wij op u een beroep om zoveel
mogelijk te verzamelen en in te leveren: oude
spelletjes met batterijen, computers, telefoons,
snoeren, routers, haardrogers of scheerapparaten,
broodroosters en routers, IPod etc.
Hier doen wij aan mee in het kader van het
bewustwording van kostbare grondstoffen in deze
apparaten en het recyclen hiervan. Hierdoor maken
de kinderen ook kennis met de binnenkant van
verschillende apparaten , snoertjes, schermen,
computers etc. Daarbij zijn we een grote campagne
aan het voeren om zoveel mogelijk items te kunnen
inzamelen. Het maken van de campagne sluit dan
weer mooi aan bij het Taalthema "media"waar we
nu mee bezig zijn. We proberen een zo groot
mogelijk netwerk aan te spreken via Mail,
WhatsApp, Facebook, Instagram, het Jeugdjournaal,
kranten en weekbladen, Folders, flyers en posters
en ook daar kunt u ons bij helpen.
De apparaten kunnen op school worden ingeleverd
in de daarvoor bestemde dozen in de
onderbouw hallen. Wij gaan ze dan sorteren en via
de website van ewaste.nl invoeren voor punten.
Nota Bene : De leerlingen kunnen de spullen
ook komen ophalen als u de spullen aanmeldt via de
website .
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