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Beste ouders/verzorgers,
















Wist u dat…

een beetje warmte ons niet deert?

gedurende de hittepiek de rust
behouden bleef?
er lekker veel water gedronken werd?
waterspelletjes met de waterslang gespeeld
werden?
kleuters en water altijd pret is?
er water gesproeid, gesponst en geknoeid
werd?
er juffrouwen met natte doekjes in hun nek
door school liepen?
er zonnebrand gesmeerd werd?
er ijsjes gegeten werden?
een groep ook lekker taal en spelling in de
schaduw heeft gedaan?
in het bos gespeeld is?
onze twee lokalen met airconditioning
heerlijk koel waren, wel 19 graden?
de groepen 8 de koele gelukkigen waren?
er wederom gezeurd is bij ASKO om nog
meer koele lokalen?
de gemeente eigenlijk verantwoordelijk is
voor koele en gezonde klaslokalen?
wij ons ook zonder tropenrooster gered
hebben?

De nieuwe juf of meester…
U treft hier de groepsindeling voor
volgend schooljaar aan. Het is altijd
voor de kinderen een spannend
moment om te vernemen wie hun
nieuwe juf of meester wordt.
de Zonnebloem
de Klaproos
de Tulp
de Margriet
de Bosviool
de Madelief

ma: Lisette Kluppel
di t/m vr: Karolijne Barrie
ma, di en woe: Jeanette Riezebos
do, vr: Daniela Kestein
ma, di en woe: Sandra Beckers
do en vr: Lian Kool
ma, di, do en vr Liesbeth
Bouwmeester,
woe: Kimke Vierhout *
ma t/m vr: Sarah den Ouden
ma t/m woe: Maartje Ohm
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groep 3a
groep 3b
groep 3c
3a / 3b / 3c
groep 4a
groep 4b
groep 4c
groep 5a
groep 5b
groep 6a
groep 6b
groep 7a
groep 7b

groep 8a

groep 8b
Intern
begeleider
Intern
begeleider
Intern
begeleider
Extra (talen)
Engels (+
lesbegeleiding)
Talentbegeleider
Onderwijs
ondersteuners

do en vr: Kimke Vierhout *
*vervanger Maaike van Hassel
(ev. vanaf sept)
ma en di: Renate van der Laan
woe, do en vr: Susanne Israëls
ma en di: Lio-stagiaire Anouk
Havers / Cassandra Jaakke (start)
woe t/m vr: Cassandra Jaakke
ma, di, do en vr: Steffie Wierda
woe: Renate van der Laan
ma en di: Cassandra Jaakke
ma t/m woe: Annemieke Feijen
do en vr: Angelique Veerman
ma, di en woe: Lisette Meijer
do en vr: Wijnanda van Marken
ma en di: Carolien Marbus
woe, do en vr: Hans van der Vleugel
ma t/m do: Marieke Mutgeert
vr: Lisette Kluppel
ma en di: Eline Neeft
do t/m vr: Rineke Kok
ma t/m vr: Rogier Moes
verlofvervanging: Mirjam
Honsdrecht
ma: Monique Kahmann
di t/m vr: Birgit Jonker
ma, di , do en vr: Tjitske Boringa
woe: Carolien Marbus
ma, woe, do en vrij: Françoise
Blaauw
di: Tessa Copier
ma, di, woe en vrij: Charlotte van
der Putten
do: Monique Kahmann
Ma, di, do en vr: Edwin Lips
di*, woe: Monique Kahmann
(* vervanging af en toe)
ma t/m do: Mirjam Honsdrecht
de kleutergroepen: zonnebloem,
klaproos, tulp en alle a-groepen
di t/m do: Ingrid Bruinsma
de kleutergroepen: margriet,
madelief en bosviool en alle bgroepen
ma, do, vr: Annekee Bongenaar
groep 3c en 4c
vr mid:Hans van der Vleugel
do: Tessa Copier
vacature
ma t/m do: Heleen de Gans
2 dagen: Annemarie Vellinga
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3 dagen: Carolien de Gruiter
3 dagen: Sigrid Voorhorst (reintegratie)
3 dagen: Mariette Moos (reintegratie)
3 ocht: vrijwilliger Yvonne van
Oostrum
Muziek gr 1 en 2 om de week: vacature
ma om de week: Lieke van den
Muziek gr 3 en 4
Boogaard
Muziektheater
vrij: Marc-Peter van de Maas
gr 5 t/m 8
Gymnastiek
ma t/m vr: Sjoerd Nossin
Conciërge
ma t/m vrij: Willem van de Raad
Secretariaat
ma t/m vr: Vicky Hecker
ICT
ma: Rinus Goede
Onderwijs
di: Monique Kahmann
kundig ICT
Gr 1 en 2: Liesbeth Bouwmeester
Bouw
Gr 3, 4 en 5: Susanne Israëls
coördinatoren
Gr 6, 7 en 8: Charlotte van der
Putten
Teamleider
Françoise Blaauw
di t/m vr ocht: Jeanette Voogt
Directie
ma t/m vrij: Reina Atteveld

U ziet dat wij toch nog een vacature hebben. Op de
valreep heeft onze HB/talentbegeleider toch de
beslissing genomen meer te gaan werken bij de
DayWeekSchool. Dat betekent dat zij niet meer bij
ons kan werken. Erg jammer voor ons, omdat we
eerder al met meester Teun, die ons helaas ontvallen
is, en juf Ytien een stevig beleid hadden neergezet.
Er is een profielschets gemaakt en de vacature staat
al uit. Dit wordt vervolgd! Natuurlijk danken we
Ytien voor haar inzet rondom het beleidsdocument
hoog - en meer begaafdheid en de begeleiding
rondom het aanbod voor de kinderen die meer aan
kunnen. We wensen haar veel plezier en succes op
de DWS.
Even voorstellen…
Beste leerlingen en ouders van
basisschool Sint Jozef,
Mijn naam is Birgit Jonker en ik mag
volgend schooljaar bij jullie op school
komen werken. Daar heb ik heel erg
veel zin in! Even iets over mij. Ik ben
50 jaar en woon samen met mijn vriend en onze 2
kinderen in Aalsmeer. Ik heb een dochter van bijna
18 jaar en een zoon van bijna 15 jaar. Mijn hobby’s
zijn lezen en creatief bezig zijn. Ook vind ik het
leuk om naar de dansvoorstellingen van mijn
dochter te kijken of naar de korfbalwedstrijden van
mijn zoon. Ik heb 23 jaar op dezelfde school in
Amstelveen gewerkt en wilde heel graag iets
anders. Mijn eerste kennismaking met de Sint Jozef
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voelde heel erg goed en ik heb
dan ook heel veel zin om op deze school te komen
werken.
Even voorstellen…
Ik ben Lian. Volgend jaar sta ik
naast juf Sandra op de Tulp. Ik
woon in Amsterdam met mijn man,
drie kinderen en vier kippen.
Voordat ik het onderwijs in ging,
werkte ik als redacteur bij NL20 en
Hitkrant. Ik gaf discussieerles op
basisscholen in heel Amsterdam, via Stichting
Discussiëren Kun Je Leren. En ik gaf yogales. Ik
ben blij dat de Sint Jozefschool op mijn pad is
gekomen en ik kijk ernaar uit jullie kinderen te
leren kennen.
Even voorstellen…
Mijn naam is Tessa Copier en
volgend schooljaar mag ik op
dinsdag voor groep 7A staan.
Daar heb ik erg veel zin in! Ik heb
ongeveer 10 jaar
onderwijservaring. Ik heb voor
verschillende groepen gestaan in
Schiedam/Rotterdam waar ik gewoond heb, en in
Amsterdam. Ik woon nu in Aalsmeer en kan lekker
op de fiets naar de St. Jozefschool. Mijn eigen
kinderen gaan volgend schooljaar naar groep 1 en
naar groep 3, best spannend voor ze. Ik hou erg van
sporten, vooral van tennis en hardlopen en van
lezen en boswandelingen maken. Het is nu al weer
even geleden dat ik voor een eigen groep stond
omdat ik me ook veel met mijn eigen bedrijf ‘Let’s
go English’ heb bezig gehouden. Ik ben namelijk
ook an English teacher!

I teach at primary schools and at home to children
in the age of 11 to 15. I love bringing the difficult
grammar in a playful manner. I am happy to be able
to help all teachers of the St. Jozefschool to teach
English. We’ve started this school year and will
proceed next year. Together we will make the
children enthusiastic about the English language
and make them feel comfortable speaking it.
Even voorstellen…
Ik ben Anouk Havers, 21 jaar oud,
woon in Hoofddorp en vierdejaars
studente aan de Pabo op de
Hogeschool van Amsterdam. Een
aantal kinderen en ouders zal mij
wellicht herkennen. In mijn tweede
jaar heb ik namelijk stage gelopen
bij juf Annemieke en bij Juf Tjitske.
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In mijn vrije tijd rijd ik graag paard, wandel ik op
het strand met onze honden en golf ik af en toe. En
een gezellig terrasje pakken met vrienden en
vriendinnen vind ik ook leuk! Om te kunnen
afstuderen moet ik een eindstage, ook wel LIOstage genoemd, lopen. Ik heb het op de St.
Jozefschool heel gezellig en leerzaam gevonden,
waardoor de keuze voor deze school natuurlijk snel
gemaakt was. Ik sta vanaf het begin van het
schooljaar twee dagen in groep 3 bij juf Cassandra.
Ik heb heel veel zin in het aankomende schooljaar
en hoop er dan ook een leerzaam, uitdagend en
gezellig jaar van te maken!
Tot ziens op school!
Groetjes Anouk
Eindfeest…
Het einde van het schooljaar is al weer in zicht en
dan is het weer tijd voor ons traditionele eindfeest!
Vrijdag 5 juli van 17.00 tot 20.00 uur is iedereen
van harte welkom op dit super gezellige feest met
voor iedereen wat wils:
















Spelletjes
Draaimolen
Springkussen
Spetterende optredens
Schminken
Tattoos (plakplaatjes 😉)
Dit jaar nieuw ‘silent disco’
IJsjes
Cakejes
Hotdogs
Hamburgers, ook vega!
Saté
Limonade
Disco voor groep 8
Afscheidsliederen van de groepen 8! om
een traantje bij weg te pinken

Om dit feest tot een groot
succes te brengen zijn er veel vrijwilligers nodig. U
kunt helpen bij het begeleiden van spelletjes,
schminken, limonade, ijsjes e.d. uit te delen en bij
de eet- en drinkkraampjes. Graag aanmelden bij de
klassenouders.
Voor een hapje en een drankje heeft u bonnen nodig
en voor de kinderen spelletjes kaarten (voor
schminken, spelletjes, ijsje, tattoo, chips, cake
versieren e.d.).
Het tijdschema van de optredens volgt nog en wordt
ook opgehangen op vrijdag, zodat jullie niks hoeven
te missen van alle talenten!
Wij hopen jullie allemaal te zien en vergeet niet
door te geven wanneer u kunt helpen!
Veel dank alvast en tot 5 juli op het eindfeest!
Je kunt vooraf bonnen voor hapjes, drankjes en
spelletjeskaarten voor de kinderen kopen op de
volgende tijdstippen:

Vrijdag 28 juni, 11:30-12:15 & 14:15-15:00

Woensdag 3 juli, 12:00-12:45

Donderdag 4 juli, 8:30-9:15 & 14:30-15:00

Vrijdag 5 juli, 11:45-12:30
Pinnen is mogelijk
De eindfeestcommissie

Je mag het zeker niet missen!
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Engels…
In de vorige nieuwsbrief bleek het niet mogelijk de
link te openen. Het was een PDFje, vanwege
computerleed. Hierbij nog even de informatie wat
betreft onze ontwikkelingen in de Engelse les aan
de kinderen.
Ouderbijdrage nog niet betaald…
Voor alle activiteiten van het
schooljaar int de Ouderraad de
financiële bijdrage bij u aan het
begin van het jaar. Nog niet alle
ouders hebben deze bijdrage
overgemaakt. Ook bij de
automatische incasso’s hebben helaas veel
storneringen plaatsgevonden. Vandaar dat wij de
laatste weken actief aan de gang zullen gaan om alle
ouderbijdragen ‘op te halen’, zodat de begroting van
de OR gehaald kan worden.

Onze ouderbijdrage staat al jaar en dag op €80,00.
Voor de Tussen Schoolse Opvang (TSO) int onze
Ouderraad ook uw TSO-bijdrage. Dat is ook al jaar
en dag €80,00. Bij elkaar is dat dus voor het huidige
schooljaar €160,00 voor de groepen 1 t/m 7. Voor
groep 8 komt daar nog €90,00 bij voor het kamp.
Heeft u deze bijdrage voor uw kind(eren) nog niet
betaald, dan zullen wij u via de mail hierop
attenderen en uw een betalingsverzoek sturen.
Graag uw reactie erop. HD
Namens de OR
Jean Fransman, penningmeester
Pinoké…

Het gebeurt niet vaak dat een
sportclub in onze buurt nog een plekje
heeft voor sportievelingen en echt op
zoek is naar extra spelers. Maar nu
een keertje wel. Wellicht iets voor uw
zoon!
Ben jij een jongen die graag bij Pinoké wil
hockeyen en ben jij geboren tussen 1 oktober 2007
en 30 september 2009 of tussen 1 oktober 2010 en
30 september 2011? Stuur dan een mail met je
telefoonnummer naar ledenadm.jeugd@pinoke.nl
en Pinoké belt jouw ouders om het lidmaatschap te
bespreken. Wij hebben een paar plekjes vrij, dus
wacht niet te lang met reageren want vol=vol.
met vriendelijke groeten,
Francée Kulkens, secretaris Pinoké
Klassenouders…
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In de
groepsorganisatie dragen de
klassenouders een steentje bij.
Voor het volgend schooljaar gaan
de leerkrachten natuurlijk weer
op zoek naar nieuwe klassenouders, die hen
gedurende het schooljaar met organisatorische
zaken (uitstapjes, ouders regelen etc.) kunnen
ondersteunen. Heeft u interesse om volgend
schooljaar ook of weer klassenouder te zijn, geeft u
dat dan graag door aan de huidige klassenouders
en/of aan de huidige leerkracht, zodat de nieuwe
leerkracht met u in gesprek kan en de nieuwe
klassenouders kunnen vragen en benoemen.
Atelier Westerdok...
Algemene info
Gedurende de zomervakantie kunnen kinderen
tussen de 7 en 15 jaar deelnemen aan verschillende
kunstactiviteiten waarin zij onder leiding van een
professionele kunstdocent samenwerken.
Per week is er een specifiek project met een eigen
thema waaraan zij één of meerdere dagen kunnen
deelnemen.
Locatie
Westerdok 318. Het Westerdok in Amsterdam is
vlakbij het Centraal Station, tegenover het Paleis
van Justitie. Er wordt gewerkt op het atelier, maar
ook de woonomgeving, kade en courts worden
gebruikt als decor voor de workshops en
presentaties. Tijdens de kunstweken worden
culturele instellingen, zoals het Rijksmuseum,
bezocht om te kijken en te tekenen.
Tijden
Maandag tot en met vrijdag van 09.00–15.00,
inclusief een uur pauze. Inloop tussen 08.45 en
9.00. In overleg kunnen ouders, tegen extra
betaling, hun kind later dan15.00 ophalen.
Leeftijd
Alle projecten zijn geschikt voor kinderen van 7-15
jaar.
Aanmelden
Een deelnemer kan zich voor 1 tot maximaal 5
dagen naar keuze inschrijven
Contactgegevens
De Kinderakademie van Ateliers Westerdok Westerdok 318
owww.atelierswesterdok.nl

Sanne Verdult
Amsterdamse Jeugdtheaterschool…

Theaterles groep 5/6 en 7/ 8
Het verschil tussen spelen en toneelspelen, leren
improviseren en samenwerken: bij de lessen van De
Amsterdamse Jeugdtheaterschool komt het allemaal
Pagina 4/5

aan bod. In september starten er weer spannende
theaterlessen hier in de buurt, voor leerlingen uit
groep 5 t/m 8. Voor kinderen met een stadspas kost
een serie van 12 lessen slechts € 10!
Geïnteresseerd? Inschrijven voor een proefles kan
via dit formulier.
Wat: Theaterles groep 5/6 en 7/8
Waar: Pieter de Hoochstraat 59, Amsterdam
Wanneer: vanaf september op vrijdag of zaterdag
Daphne de Groot
Belangrijke data…



vr 5 jul eindfeest…
vr 12 jul om 12.00uur vakantie...

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