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Beste ouders/verzorgers,





Wist u dat…
 de voorbereidingen voor het Eindfeest
in volle gang zijn?
 het een plezierig feest wordt?
u later gevraagd wordt voor hulp op te geven?
u wel alvast 14 juli in de agenda kunt zetten?
de kinderen op 14 juli om 12.00uur vrij zijn
om aan het eind van de middag tot 19.30uur
mee te vieren.

Voorstellen nieuwe adjunct-directeur…
Eerder hebben we met u gedeeld dat MT, team en
MR een wijziging wilden doorvoeren in de interne
organisatie. Het resultaat is dat er een adjunct is
gezocht en gevonden. Met veel plezier stellen wij
Jeanette Voogt aan u voor.

Jeanette is in het verleden
adjunct-directeur geweest op een
andere ASKOschool en heeft
nadien gewerkt bij een
onderwijsondersteuningsbureau
Recent is zij locatieleider geweest
op een kleine basisschool. Zij is
onderwijskundige van oorsprong
en zal bij ons, naast gewone management taken,
zich vooral bezig gaan houden met het
onderwijskundig management, kort gezegd:
onderwijskwaliteit (het leren van kinderen, het
lesgeven aan kinderen, resultaten en opbrengsten,
verbeteringen, processen… noem maar op) Samen
met de Intern Begeleiders pakken we stevig door
met hetgeen al in gang is gezet.
Momenteel staat Jeanette ook nog voor de groep (ze
vervangt in groep 3a en staat in groep 7b). Ze werkt
tot einde schooljaar op de dinsdag, woensdag en
donderdag. En volgend schooljaar om de week ook
de vrijdag erbij. Naast deze vervangingstaak in de
groepen vindt er nu al veel overleg plaats.

MR…

Uitnodiging aan alle ouders:
Ronde Tafel Gesprek met MR op
6 juli, 20-21 uur.
Wat vindt u goed op school (en
moet dus zeker blijven!), en ook:
wat zou meer aandacht
verdienen? Wilt u hier over meedenken en
meepraten, meldt u zich dan aan voor een Ronde
Tafel Gesprek met de MR! De OMR
(Oudergeleding van de MR) zoekt meer verbinding
met hun achterban, U dus, de ouders! Wij kunnen
alleen ons werk goed doen, als wij weten wat er bij
u/uw kinderen speelt. Daarom vragen wij om uw
input, zodat wij ons gaan focussen op de juiste
zaken. Onderwerpen die ter sprake kunnen komen
zijn bijvoorbeeld het Groeiplan, Passend Onderwijs,
Onderwijsaanbod (Engels, IT), Buitenspeelruimte,
en alles wat u verder bezighoudt m.b.t. school!
Om hierover te kunnen sparren gaan wij 4-6 keer
per jaar “Ronde Tafel Gesprekken” organiseren,
telkens met ongeveer 8 ouders.
Nog dit schooljaar willen wij een eerste Ronde
Tafel Gesprek organiseren, en wel op donderdag 6
juli van 20-21 uur, op school. In dit eerste gesprek
willen wij graag met u samen de onderwerpen/
thema’s bepalen, die we dan volgend schooljaar op
onze agenda zetten en in de volgende Ronde Tafel
Gesprekken in detail gaan bespreken.
Lijkt het u leuk om hier aan mee te doen? Stuur dan
s.v.p. een mailtje naar stjozef.mr@askoscholen.nl,
of spreek ons even aan op het schoolplein. Het gaat
nu vooral om 6 juli, maar indien u interesse heeft
om volgend jaar een keer deel te nemen, laat het ons
dan ook gerust weten.
Namens de OMR,
Detty Feenstra en Kees Joosse

Wij hopen dat Jeanette zich snel ‘thuis’ zal voelen
bij ons. Treft u haar in school of op het plein, schudt
u haar dan graag de hand. Zij wil met iedereen
kennismaken!
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Doeltjes…

Sinds een maand staan er mooie
doeltjes op het veldje achter de
school. Deze doeltjes zijn gekomen
dankzij de inspanningen van de
Kinderraad van de Jozefschool. Ruim een jaar van
heen en weer mailen heeft geresulteerd in deze
mooie doeltjes. Maandag 19 juni om 14.00 uur
worden de doeltjes op het veldje achter de school
geopend. Speciaal hiervoor komen meneer
Slettenhaar wethouder en mevrouw Cannoo van het
stadsdeelbestuur van Amsterdam. Ook oudleerlinge Luke, initiatiefneemster van de
Kinderraad, is uitgenodigd. De feestelijke opening
is georganiseerd door de Kinderraad met een
toespraak, een mini-voetbalwedstrijd en het
doorknippen van het lint.

nog even stoom worden
afgeblazen in de Aldi speeltuin.

Vanuit het lokaal van 3b hebben de kinderen heel
mooi zicht op het boompje, en zo kunnen zij, mocht
die behoefte er zijn, altijd naar een plek om Teun te
herdenken. Wij zullen ons Teun herinneren als een
lieve meester, een authentieke man, met grote
passie voor onderwijs en kinderen.
Namens groep 3b,
juf Maaike
Collectieve onderwijsactie 27 juni…

De Kinderraad
Meester Teun boompje…
Ter nagedachtenis aan onze geliefde
meester Teun, die veel te jong is
overleden op 20 mei jl., heeft groep
3b onlangs een boompje geplant op
het schoolplein. Bij de onthulling
hiervan waren ook Teun's vrouw en
jongste zoon aanwezig. De familie
vond het prachtig dat dit initiatief
genomen is. Deze speciale dag
begon in de klas, waar een verhaal werd
voorgelezen over Vos, die ook gestorven was en
waar de dieren uit het bos een boompje voor
gepland hadden. De kinderen hadden, in de geest
van Teun, allemaal hun mooiste shirt met dierenprint aangetrokken. Er werd een lied gezongen, en
Reimert en Tore hebben daarna nog gesproken en
muziek gemaakt. Daarna werd de boom officieel
onthuld door Teun's vrouw en zoon.

Omdat op deze dag eigenlijk de verjaardagen van
meester Teun en juf Maaike gevierd zouden
worden, en de kinderen dachten dat ook Teun vond
dat het leven altijd gevierd moest worden, is er
daarna nog een klein "feestje" gehouden. Er is sap
gedronken en er zijn cakejes gegeten, daarna kon er
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De teamleden van de St. Jozefschool zullen op
27juni het eerste uur van de dag geen les geven! De
school is dan dicht. We verzoeken u daarom uw
kind(eren) een uurtje later naar school te brengen.
De deuren gaan open om 9.20uur. De lessen starten
om 9.30uur.
Wat is het doel van deze collectieve actie?
Meer salaris + minder werkdruk = beter onderwijs
Wat het onderwijsveld betreft zijn deze twee punten
gelijkwaardig aan elkaar gekoppeld. Het is namelijk
niet alleen van belang voor de huidige leraren, maar
ook voor de aantrekkingskracht van het beroep. Het
onderwijs stevent af op een enorm lerarentekort.
Het leraarsberoep is onaantrekkelijk geworden.
Leraren verlaten het onderwijs, te weinig jongeren
kiezen voor de lerarenopleiding. Dat moet anders!
Bent u ook bezorgd?
Iedereen die zich zorgen maakt over het
lerarentekort en de gevolgen daarvan wordt
opgeroepen de petitie te steunen. Ouders,
onderwijspersoneel, bestuurders en sympathisanten,
teken de petitie! Ga naar graag naar en steun de
actie: www.pofront.nl/petitie
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Even terug naar 27 juni…Moet school opvang
regelen voor dat eerste uur?
Nee, dat hoeft niet, want het betreft een actie
waarbij er geen les gegeven wordt; er wordt door
het team wel gewerkt. Het is voor de kinderen een
extra uurtje geen onderwijs. En dat valt binnen de
wet en regelgeving. Als het een staking zou zijn dan
is er wel opvangplicht.
Is er wel opvang mogelijk? Gaat uw kind naar de
NSO Mirakel? Mirakel is net als bij gewone
onderwijsvrije momenten (studiedagen) open.
Wij hopen van harte dat u deze collectieve actie van
heel het onderwijsveld ondersteunt. U zou het
onderwijs en ons op de St. Jozefschool een
geweldig steuntje in de rug geven. Dank daarvoor!
Extra informatie over de stand van zaken…
De werkgevers- en werknemersorganisaties
verenigd in de Stichting van het Onderwijs, staan
achter de oproep van het POfront: investeringen zijn
nu nodig voor goed primair onderwijs! Onderwijs is
het fundament onder onze samenleving en
economie. Daar moeten we structureel in
investeren.

“Deze noodkreet van het PO-front sluit aan op het
Zes-puntenplan dat de Stichting begin dit jaar
lanceerde”, aldus Paul Rosenmöller, voorzitter van
de Stichting van het Onderwijs. “Ook toen hebben
we het signaal afgegeven: het is voor het onderwijs
steeds moeilijker om voldoende, bevoegde en
bekwame docenten voor de klas te krijgen. We
hebben nu al te maken met lerarentekorten in het
basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet
onderwijs. Als er niets gebeurt, dan nemen de
tekorten verder toe en gaan deze zich ook in de
andere onderwijssectoren voordoen. De
samenleving moet daarom blijven investeren in de
aantrekkelijkheid en het imago van een loopbaan in
het onderwijs. Dat begint bij docenten een salaris te
bieden dat past bij de uitdagende baan die ze
hebben en die veel van hen vraagt. Daarnaast is het
belangrijk om de hoge werkdruk van docenten aan
te pakken.”
De Stichting van het Onderwijs werkte in februari
haar visie op een toekomstbestendig onderwijs uit
in een Zespuntenplan: vroeg beginnen, flexibiliteit
voor meer samenwerking, leven lang ontwikkelen,
aantrekkelijkheid van werken in het onderwijs,
samenwerking met lerarenopleidingen, vertrouwen
en een brede verantwoordingsmethodiek
Het bestuur van de Stichting van het Onderwijs
bestaat uit de voorzitters/bestuurders van de tien
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grootste sector- en
werknemersorganisaties in het onderwijs: PO-Raad,
VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen,
VSNU, AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV
Overheid en FvOV.
Bron: AVS
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

Meisjes gr 8a en 8b succesvol…
in Amsterdamse voetbalcompetitie.

Na een zeer overtuigende winst op de Zuid-Cup
mochten de dames uit groep 8 ons stadsdeel
vertegenwoordigen op het 'EK Meidenvoetbal'. Dit
toernooi wordt jaarlijks gehouden op het prachtige
trainingscomplex van Ajax, De Toekomst. Vanuit
de organisatie was busvervoer geregeld om alle
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teams uit de stadsdelen op te pikken, wat een luxe!
Om 13.00 uur stond de bus klaar achter de St. Jozef
om de dames samen met het andere team uit Zuid
(Rosj Pina) naar De Toekomst te brengen.
Zie verder hier
E-waste wedstrijd gewonnen…
De leerlingen van groep 8a
hebben de E-waste wedstrijd
gewonnen. Zij streden tegen
andere Amstelveense
basisscholen. De prijs…. een
dag naar NEMA met de groep.
Gefeliciteerd en natuurlijk alle
ouders van school bedankt dat u
uw elektronisch afval naar school
heeft gebracht. Vandaag om
13.00uur was de uitreiking met
wethouder Peter Bot, die o.a. in
Portefeuille heeft duurzaamheid,
afvalbeheer, milieu en energie.

Belangrijke data…
do 22 jun rapporten groepen 7…
ma 26 juni startadvies gesprekken gr
7…
di 27 jun startadviesgesprekken gr 7…
do 6 juli kleuterafscheid voor genodigden…
do 6 juli rapporten mee…
di 11 juli musical gr 8 voor genodigden…
woe 12 juli musical gr 8 voor genodigden…
vr 14 juli Eindfeest…
vr 21 juli laatste onderwijsochtend van
schooljaar 2016-2017…











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

VILLA RANDWIJCK benefietavond…

Vrijdag 30 juni
18.00 tot 22.00 uur
Catharina van Clevepark 10
Bent u ook nieuwsgierig hoe Villa Randwijck aan
het Catharina van Clevepark er uit gaat zien? Kom
dan naar het 'Verbouwings'-diner! Voordat de
verbouwing van start gaat organiseert
buurtonderneming Villa Randwijck in dit pand op
vrijdag 30 juni een 3 gangen diner à €30 p.p.
inclusief welkomstdrankje. De opbrengst van deze
actie is bestemd voor de inventaris en zo draag je
ook een steentje bij! Voor kinderen van 6 tot 12 jaar
is er een gratis kinderdisco. Villa Randwijck
serveert speciaal voor hen spaghetti Bolognese à
€10 p.p. Er zijn deze avond muzikale intermezzo
door buurtbewoners. Zo kan je luisteren naar pianoen gitaarmuziek, rap, zang en na afloop van het
diner speelt er een band. Reserveer je plaatsen door
een mail te sturen met je naam, adres en het aantal
vouchers naar: welkom@villarandwijck.nl of te
bellen naar: 06-2042 0989.
Namens Villa Randwijck
Nicole Bodewes
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