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Wist u dat…
 de inspectie is langs geweest?
 het twee dames waren?
 zij in 8 groepen hebben
geobserveerd?
er een gesprek was met ouders?
er een gesprek was met leerkrachten?
er een gesprek was met IB en directeur?
er natuurlijk gesproken is met leerlingen?
zij alle documenten van school hebben
bekeken?
zij tot een conclusie zijn gekomen?
wij erg blij zijn met het resultaat?
u verder in deze nieuwsbrief er meer over
kunt lezen?

Amsterdammertjes zomer 2015 link…
Amsterdam heeft al een mooi programma klaar
voor de zomervakantie. U treft hier een flyer met de
activiteiten.
Schoolgenoot 2e op concours…

In het weekend van 16/17 mei vond een
internationaal blokfluit concours plaats in het
Conservatorium van Amsterdam. Onze leerling
Ben Asmerom (gr 6a) heeft meegedaan met zijn
trio en de finale gehaald. In zijn categorie
(samenspelen tot 12 jaar) hebben ze de tweede
prijs gewonnen! (de prijs is een stipendium).
Namens iedereen: van harte gefeliciteerd Ben!
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Speciaal idee voor Nepal…
Twee leerlingen van school hadden een goed idee!
Zij hebben een glazenpot op de toonbank van
Slijterij/Wijnhandel d'Amstelhoek voor de actie
voor Nepal. Dat is zeer succesvol gebleken, want
likeurminnend Amstelveen/Amsterdam heeft
spontaan in de pot gegooid! Enzo en Roza hebben
€53,55 opgehaald. Enzo mocht direct in groep 4 een
rekenles ‘geld tellen’ verzorgen. (slimme juffen!)
Jumbo verdubbelt flessenactie…
Eén week flessenactie voor Nepal
heeft ons ongeveer €150 euro
opgeleverd. Het bleek voor groep
6b toch wel een tijdrovende klus te
zijn om alle flessen door het apparaat te halen en
achter wederom van de band te halen. Jumbo heeft
als echte ‘goodwill gruiter’ het bedrag verdubbeld.
Met de verdubbeling van school storten we €450
euro op de rekening van Stichting Vajra. Iedereen
hartelijk dank voor het meedoen aan deze spontane
actie. We hopen dat we een verschil kunnen maken
Schoolzwemmen….
De St. Jozefschool meldt zich m.i.v.
schooljaar 2015-2016 niet meer voor
het schoolzwemmen aan. Dat
betekent dat uw kind in groep 5 geen
gebruik kan maken van het schoolzwemmen om
eventueel nog een zwemdiploma/ C-brevet te
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behalen. Het schoolzwemmen staat al lange tijd
intern ter discussie. Nu heeft school de knoop
doorgehakt.

bossen op Sumatra. Zodat deze prachtige dieren
altijd ‘de Boom in kunnen’. We leren op school wat
waardevol is.

Schoolzwemmen in Amsterdam heeft als doel te
zorgen dat kinderen in de leeftijd van 8, 9 en 10 jaar
leren zwemmen en in het bezit komen van een
zwemdiploma. Doordat 99% van onze kinderen op
onze school op jongere leeftijd het zwemdiploma
haalt, is die doelstelling reeds bij aanvang
gerealiseerd. De legitimering voor ons was lang om
het schoolzwemmen als een vorm van ‘natte’
gymnastiek te zien. Wij constateren echter (al jaren)
dat er te veel onderwijstijd aan verloren gaat. De
groep is een hele middag uit school voor 30
minuten zwemmen. Deze onderwijstijd willen wij
liever besteden aan andere vakken dan het
zwemmen. Tevens zien wij de verantwoordelijkheid
voor het ‘leren zwemmen’ niet bij een
onderwijsinstelling liggen, maar bij ouders.

Inspectiebezoek…
Het inspectiebezoek was een
‘gewoon’ vierjaarlijks
inspectiebezoek. Maar wij mochten
wel meedoen aan een pilot voor een
nieuw toezichtkader. De
onderwijsinspectie wil dit veranderen en heeft
daartoe twee pilots uitgezet. Wilt u weten wat het
nieuwe toezichtkader inhoudt, klik dan hier. Wat
was het resultaat?? Onze regiomanager heeft het als
volgt omschreven voor op de ASKOsite:
Onze St. Jozefschool heeft gisteren inspectiebezoek
gehad in het kader van de pilot vernieuwd
toezichtkader. De inspectie heeft met overtuiging
kunnen vaststellen dat de school volop in
ontwikkeling is. De school is in staat om regie te
nemen over haar leerproces en verbeterpunten
adequaat aan te pakken. De inspectie gaf aan dat de
school goed in staat is om de eigen kwaliteit in
beeld te brengen. De kwaliteitszorg is dan ook als
goed beoordeeld (op 4 punten!). De school is klaar
om de volgende fase in te gaan en het onderzoekend
karakter verder uit te bouwen. De resultaten van het
onderwijs zijn voldoende tot goed beoordeeld. En
de school een aantoonbare onderzoekende houding
heeft ten aanzien van tegenvallende resultaten!
Natuurlijk zijn er ook een aantal verbeterpunten
genoemd, zoals het kleuterobservatie instrument. Al
met al is de St. Jozef fluitend door de pilot van de
inspectie gekomen met een prachtig resultaat!
Gefeliciteerd!

Er zijn veel argumenten voor het behoud van – of
het afschaffen van het schoolzwemmen te vinden en
te bespreken. Die discussie is in de MR gevoerd en
heeft geresulteerd in de door school gewenste
afschaffing.
Schoenwieltjes…
of wielschoentjes. Laten we ze maar
gewoon schoenen met in de hak
wieltjes noemen. Onze leerlingen
rijden er stevig mee door de school en
op het schoolplein. De eerste
resultaten zijn in ieder geval een tekort aan pleisters
op school, huilende kinderen, één gebroken hand en
één leerling die achterover is gevallen tegen de
tafelrand. Het lijkt ons daarom beter de kinderen
ander schoeisel te laten aantrekken. Hartelijk dank
voor de medewerking!
Wereldoriëntatie…

Cito uitslag…

De Cito uitslagen zijn binnen en
de leerlingen van groep 8 hebben
het weer goed en ieder naar
vermogen gedaan. De
schoolscore was 544. Dat is het gemiddelde van de
individuele scores en daar zijn wij blij mee.
Onderstaand een treffend gedichtje van Arie de
Bruin, een gepensioneerd leraar en directeur uit
Rotterdam, uit zijn gedichtenbundel.
De toets

In groep 5a is naar aanleiding van een spreekbeurt
over Orang-Oetans spontaan een les in
Wereldoriëntatie / Biologie door de kinderen
opgestart en zij hebben prachtige affiches gemaakt
om aandacht te vragen voor het behoud van de
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Zenuwachtig draaien op je stoel
kriebel in je buik,
een raar gevoel,
drie keer extra lopen naar de Wéé
zo’n toets brengt heel wat met zich
mee.
Ik heb niet goed geslapen deze nacht
twee extra Bounty’s voor een beetje kracht,
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ik heb een pil,
daar word ik rustig van,
…en als ik hem verpest… wat dan?
’t Is stil en iedereen denkt na:
is het nou a, b, c of d
de twijfel slaat genadeloos toe,
nou moet ik al weer naar de Wéé.
Acht jaar in een notedop,
waarom willen ze dit nou weten?
terwijl ik door al dat gedoe
het net eventjes ben vergeten..

Landenmarkt…
De kleuters hebben het project
‘Landen’. Zij sluiten met dit project
het schooljaar feestelijk af met het
afscheid van de oudste kleuters. Maar
op vrijdag 12 juni is het voor alle
kleuters feest, want dan is er een bijzondere
landenmarkt. Onze eigen ouders, die oorspronkelijk
uit een ander land komen hebben iets leuks voor de
kleuters in petto . We kijken er naar uit!
Groepen 3 en de kleuters en dans…

De groepen en de kleuters zijn naar de
dansvoorstelling ‘Foutjes’ van Maas Theater en
Dans in de Krakeling geweest. De voorstelling ging
over alles wat fout kan gaan tussen opstaan en naar
bed gaan. Foutje was een feest van misstappen, een
speelse mix van dans, live muziek, tekeningen,
magie en slapstick. En natuurlijk maakte het publiek
ook nog een foutje. De kleuters hebben enorm
genoten van de hilarische foutjes op het podium. De
danser konden vet goed breakdansen. Het was ook
gezellig dat de kleuters en groep 3 het samen
beleefd hebben en dat juf Janny (dramadocente)
iedereen had voorbereid op de vele grappige foutjes.
Juf Sandra van de Tulp
SAM 10tjesdag…
Goede initiatieven dragen wij een warm toe.
Vandaar hier een aankondiging van de Stichting
SAM.
Zondag 28 juni is het weer zover, de
SAM 10-tjes DAG in het Dolfinarium
in Harderwijk. U kunt voor slechts €
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10,- per persoon naar het Dolfinarium (i.p.v. €
27,50 p.p.) Voor kinderen tot 2 jaar is de entree
GRATIS. Met deze speciale entreeprijs sponsort u
direct Stichting SAM. Neem dus zoveel mogelijk
mensen mee. Tijdens deze dag zal het werk van
Stichting SAM zichtbaar zijn en zullen we
sponsorgelden werven o.a. door middel van een
loterij. Maar bovenal kunt u genieten van het
prachtige sfeervolle Dolfinarium met de
dolfijnenshow Aqua Bella! Stichting SAM mag een
beperkt aantal kaarten voor deze speciale
entreeprijs weggeven, dus wees er snel bij!
Als SAM gast dient u zich vooraf op te geven en te
betalen, dus meld u HIER aan. U vindt hier tevens
alle overige informatie over de SAM 10-tjes DAG.
Alvast bedankt voor uw komst en tot 28 juni tijdens
de SAM 10tjes DAG in het Dolfinarium te
Harderwijk. Voor vragen over deze dag kunt u zich
richten tot het secretariaat via 06 – 14 24 42 50.
Hartelijke groet namens het gehele SAM team.
Randwijckmarkt…

We willen u
informeren dat de
markt gesloten is van
11 juli t/m 1 augustus,
vanwege de vakantie.
Acht augustus ontvangen wij graag weer iedereen
weer op onze gezellige buurtmarkt
Klikt u hier voor de nieuwe flyer en poster!
Met vriendelijke groeten,
Loek, Nicole en Janneke
Belangrijke data…








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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