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Beste ouders/verzorgers,






Wist u dat…
 dit een sportieve Nieuwsbrief is?
 gemeente Amsterdam zeer actief is
in het aanbieden van sportactiviteiten?
ons eigen bestuur ASKO ook sport hoog in
het vaandel heeft?
ASKO breed alle groepen acht (van 32
scholen) met elkaar sporten?
ASKO ook de leerkrachten tegen elkaar laat
volleyballen?
De St Jozefschool wel een gezellig team had,
maar dat team niet winnend bleek?

Meester Niels vertelt…
De laatste weken van het schooljaar zijn
aangebroken. Dat betekent zeker niet dat we rustig
aan gaan doen tijdens de gymlessen.. Alles behalve!
Wat staat er onder andere op het programma?

We zijn in de eerste week na de meivakantie
spectaculair begonnen door in de middenbouw
klassikaal te 'zaalkwartetten', een tactisch tikspel
waarbij samenwerken ook heel belangrijk is.
Op vrijdag kwam er een golfleraar voor de groepen
6 & 7. Met speciale materialen voor in de zaal
hebben de leerlingen geleerd om te 'putten'.
Volgende week staat het 'chippen' op het
programma, en in de derde week vast weer iets heel
gaafs! Met de groepen 8 vertrokken we
vrijdagmiddag naar het Olympisch Stadion, waar
we buiten 3 tegen 3 basketbal hebben gespeeld. Het
weer was prachtig, er was muziek en de kinderen
hebben het supergoed gedaan. Enkelen zijn zelfs
gescout en verwachten nog een telefoontje.
Spannend! Uiteraard ging het vooral om 'fair play',
en dat kunnen we op de St. Jozef. Dieneke & Duco
werden beloond met een mooi T-shirt voor hun
sportieve spel, en Iris omdat ze de 'skills challenge'
had gewonnen! Uiteraard kreeg iedereen sowieso
een medaille voor deze geslaagde middag.
Deze week kregen we dinsdag bezoek van een
tennistrainer, die de groepen 5 t/m 8 leuke spelletjes
heeft geleerd en nog wat vaardigheden heeft
bijgebracht. De leerlingen wisten heel goed wie
Bjorn Borg is! Helaas bijna allemaal alleen van de
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onderbroeken. Woensdag stond de Zuid Cup op het
programma. We waren met vijf teams uit de
groepen 7 & 8 vertegenwoordigd. Verslag en foto's
van dit voetbaltoernooi kunt u hier bekijken.
Op donderdag en vrijdag staat voor de laatste keer
dit schooljaar de 'shuttle run test' op het programma,
beter bekend als de piepjestest. Ongelooflijk hoe
heel veel leerlingen hun score van de vorige
keer toch nog verbeteren. Zo haalde Tjalling uit
groep 3 trap 10 (!), Ilse en Tjerk uit groep 4 trap
10.5 (!) en Tjade en Kristiaan uit groep 5 haalden
trap 11.5 (!). Vandaag is de bovenbouw aan de
beurt..
Volgende week maandag mogen een zevental
mannen uit groep 8a zich bewijzen tijdens de
stadsfinales van de scholenzaalvoetbalcompetitie
waar ze in maart en april aan hebben meegedaan.
Zij kunnen in de Sporthallen Zuid kampioen
worden van heel Amsterdam. En laat kampioen
worden maar aan Bras, Reinout, Sebastiaan, Sam,
Thijmen, Yaniek & Jules over (zie verslag Zuid
Cup).
De laatste week voor de junivakantie komt er een
atletiektrainer op de donderdag en vrijdag die de
groepen 3 t/m 8 gaat voorbereiden op het komende
EK in Amsterdam. We gaan tijdens de gymlessen
een 'sprint challenge' doen, ik ben benieuwd!
In diezelfde week doen we met de groepen 8 mee
aan de ASKO sportdagen. Een 'prestatiegerichte'
sportdag waar we zullen spelen tegen de groepen 8
van een aantal andere ASKO scholen.
In de laatste week dat onze groepen 8 op school zijn
bepalen zij hun allerlaatste basisschoolgymles.
Wordt het bijvoorbeeld James Bond, Boer en
kwajongens, Kippenspel, Tien tellen in de rimboe
of misschien het vakkenspel? Ook komt er eind juni
nog een sportieve verassing op het schoolplein met
betrekking tot het EK atletiek ..maar dat blijft nog
even geheim!
Tenslotte nog een kleine huishoudelijke
mededeling: zou u er samen met u kind ook in deze
laatste periode aan willen denken dat de gymspullen
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in orde zijn? Dus ook sokken in de gymtas als we
op slippers naar school komen!
Meester Niels
Verslag Zuid Cup…

Afgelopen woensdag was het weer zo ver: de Zuid
Cup! Het veldvoetbaltoernooi voor alle scholen uit
Amsterdam Zuid. Wij waren dit jaar aanwezig met
vijf (!) teams uit onze groepen 7 & 8.
Groep 7b en 8a hadden een damesteam, 8b een
herenteam, en er waren nog twee combinatieteams
van mannen uit de groepen 7a, 7b, 8a & 8b.
Elk team speelde vier wedstrijden in de poulefase.
Deze wedstrijden werden bijgestaan door sportieve
begeleiders, ouders en een aantal leerkrachten. De
St. Jozef was duidelijk aanwezig op de velden van
S.V. Rap! Na het nodige rekenwerk zo rond half 5,
bleken de dames uit groep 8 ('the blueberries') en
één van de combinatieteams van de mannen
('appeltaart met slagroom') de sterksten van hun
poule. Halve finales!
De halve finales waren beide bloedstollend
spannend, en allebei de wedstrijden moesten
worden beslist door penalty's. Onze keepers, Yaniek
en Miro, ontpopten zich tot echte helden door
cruciale ballen te stoppen. De veldspelers hadden
gelukkig ook hun vizier op scherp waardoor de
finale bij zowel de dames als de heren bestond uit
de St. Jozef tegen de Anne Frankschool.
U moet zich voorstellen: meester Niels op de
middenlijn, links finale 1 en rechts finale 2. Ik
kwam ogen tekort! Gelukkig waren er veel
medesupporters, zoals de sportievelingen van de
andere drie teams. Bij de dames bleef de brilstand
op het scorebord staan en de heren knokten zich tot
twee keer toe knap terug van een achterstand. Weer
penalty's dus. Bij de mannen stopte een
uitblinkende Yaniek wederom de eerste penalty en
schoten vervolgens alle mannen hun eigen kans
binnen. KAMPIOEN! Snel met z'n allen naar de
meiden. De spanning was om te snijden, maar
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uiteindelijk trokken wij ook hier aan het laatste
eind. DUBBEL KAMPIOEN!
Het feestje kon daarna echt losbarsten en onze
kampioenen werden uiteraard met muziek en al
gehuldigd op het bordes.
Ik ben super trots op al mijn toppers, en bij deze
feliciteer ik Lila, Lola, Lotte, Lotte, Madelief,
Dieneke, Aurel, Antonia, Miro, Dewi, Mare,
Yaniek, Jules, Bras, Sam, Thijmen, Daan, Nikolai,
Max en Timo met hun overwinning!
Voor (prachtige!) foto's van woensdag:
https://zuidcup.wordpress.com/
Heeft u nog mooie actie- of teamfoto's gemaakt?
Dan kunt u deze doorsturen naar Reina.
Meester Niels
Stemmen voor collegaschool…
Wilt voor een collegaschool van ons: de Elisabeth
Paulus uit de Spaarndammerbuurt uw stem
uitbrengen? Er is in die buurt een tunneltje en
daarvoor is een ‘aankleed’ wedstrijd uitgeschreven.
Leerlingen van de school hebben een
museumcollage bedacht en ingestuurd. Is ook wel
toepasselijk voor ons. Stemt u mee?
1. Ga naar
www.amsterdam.nl/fietstunnelzaanstraat
2. zoek het ontwerp met de naam Museumtunnel
3. Stem!
Namens andere kinderen van ons bestuur HD!
Bankenproject groep 7b…

Donderdag 28 april heeft groep 7b een presentatie
gehouden over hun onderzoek en de daaruit
voorvloeiende aanbevelingen aan de Vereniging
van Nederlandse Banken. Met een beetje zenuwen
in het lijf ’s ochtends met de tram richting Zuidas,
want daar zetelt deze vereniging. Kijkt u voor een
fotoverslag maar hier.
Eindfeest in wording…
De commissie Eindfeest is
natuurlijk al weer in functie en
de voorbereidingen vorderen
gestaag. Binnenkort vragen wij
uw aandacht voor uw
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beschikbaarheid om het feest te ondersteunen. We
hebben dan met name fysieke hulptroepen nodig.
Houd het berichtje hierover in de gaten. Want
samen maken we het feest.
Groepen acht met een basketbal…

In het kader van ‘sport is belangrijk’ organiseert
Amsterdam allerlei sportieve activiteiten. In deze
nieuwsbrief leest u er al van alles over. De groepen
acht hebben meegedaan aan een basketbaltoernooi
bij het Olympisch Stadion. Even meegenieten? Dat
kan hier!
Nieuwe leden Oudergeleding MR…
Onlangs deed de Medezeggenschapsraad (MR) in
de Nieuwsbrief een oproep aan de ouders om zich
kandidaat te stellen voor de drie opengevallen
vacatures binnen de oudergeleding van de MR. We
zijn blij te constateren, dat de MR vol in de
belangstelling staat en er veel animo bestaat om in
de MR zitting te nemen; maar liefst 6 mensen
toonden serieuze interesse. Gezien deze grote
belangstelling, besloten drie ouders de ruimte te
gunnen aan de andere kandidaten en trokken zich
vrijwillig terug, zodat geen verkiezing noodzakelijk
bleek. Met ingang van het nieuwe schooljaar zal de
oudergeleding van de MR bestaan uit:
Geert Jaspers (voorzitter) en de drie nieuwe MRleden, die zich hier aan jullie voorstellen.
Geert Jaspers, voorzitter MR

Kees Joosse
Meer computerles, in de hitte van
de zomer schaduw op het
schoolplein. Het moet toch
kunnen ?! Zelf ben ik enthousiast
en betrokken vader van twee
kinderen: Barend en Sophie
Noor, in groep 5 en groep 1-2. Ik
wil me actief inzetten in de MR. Voor onze
kinderen vind ik het belangrijk om heel het jaar mee
te denken op de Jozefschool.
Samen maken wij de school !
Ik ga er vol voor.
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Was getekend: Kees Joosse
Peter Morsing
Wie ben ik? Mijn naam is Peter
Morsing, getrouwd met Eva
Marquarita en de vader van Lynn
(groep 2 Zonnebloem) en Puck
(groep 1 Bosviool). Goed dus
voor nog vele jaren aanwezigheid
op het schoolplein en andere
vormen van betrokkenheid bij de
St Jozefschool. De pindakaas op de boterham
verdien ik als ondernemer in onder andere ITgerelateerde diensten in de gezondheidszorg.
Waarom in de MR? Onderwijs en onze kinderen
liggen alle ouders na aan het hart. Op de St
Jozefschool komen deze twee samen in een snel
veranderende samenleving. Voor elke school is het
merkbaar lastig om hierop met de juiste antwoorden
te komen en vanuit het perspectief van ouder is het
vaak makkelijk om vanaf de zijlijn kritiek te hebben
op schoolbeleid en de uitvoering van dat beleid. Ik
ben opgegroeid (of opgevoed, daar ben ik nog niet
uit ;-)) met de instelling “put your money where
your mouth is ” en dat geldt ook voor betrokkenheid
bij de St Jozefschool. Graag steek ik dan ook tijd in
meedenken met de schoolleiding en vertalen van
ideeën/gevoelens van ouders ten aanzien van beleid
en uitkomsten. Wat kan/wil ik toevoegen binnen de
MR? Ruim 20 jaar ondernemerschap en diverse
bestuurlijke functies hebben mij veel bagage
gegeven op organisatorische, financiële en sociale
domeinen binnen organisaties. Deze ervaring wil ik
inzetten om de dynamiek waarmee iedereen die
binnen de St Jozefschool werkt op een succesvolle
en respectvolle wijze samen te laten komen met de
dynamiek in de wereld van de ouders. Graag zou ik
vooral een bijdrage leveren aan de wijze waarop
maatschappelijke ontwikkelingen zoals
flexibilisering van arbeid, wisselende werk- en
vakantietijden, internationalisering en de
veranderende rol van opa’s en oma’s vertaald
worden naar het beleid van de school. Thema’s die
mijns inziens in de ouderpopulatie van de St.
Jozefschool ook prominent aanwezig zijn.
Was getekend: Peter Morsing
Detty Feenstra
Ik ben de moeder van Tim en Lara
Bakker (groepen 4B resp.
Bosviool). Ik ben geboren en
getogen in de stad Groningen, maar
woon inmiddels al ruim 20 jaar in
Amsterdam en nu Amstelveen. Ik
werk met veel plezier op het hoofdkantoor van de
NH Hotel Group, en in mijn vrije tijd tennis ik
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graag, we varen zo veel mogelijk op ons sloepje, en
ik houd van uitgebreid koken of beter nog: lekker
uit eten gaan!
Het lijkt het me leuk en interessant om nog meer
betrokken te zijn bij de school van onze eigen
kinderen, en natuurlijk van jullie kinderen! Het lijkt
me een mooie kans om me voor een zekere periode
in te zetten voor een optimale (leer)omgeving voor
alle kinderen, maar ook voor leerkrachten, ouders
en alle andere belanghebbenden. Hierin representeer
ik graag met name alle ouders! Het lijkt me
belangrijk dat een MR lid zichtbaar en benaderbaar
is, voor en door alle betrokken. Ik zal mijn uiterste
best doen om dit te zijn, en zal alle input van
iedereen enorm waarderen en waar mogelijk
meenemen in besluitvormingen. Door mijn ruime
professionele ervaring en in het verleden zitting in
verschillende commissies bij sportverenigingen etc.,
denk ik, dat ik een waardevolle inbreng kan leveren
voor de MR.
Was getekend: Detty Feenstra
Belangrijke data…












di 4 jun gr 8 ASKOsportdag…
ma 13 jun t/m vr 17 jun
vakantie…

do 23 jun kleuterafscheid voor
genodigden…
ma 27 jun startadvies gr 7…
di 28 jun startadvies gr 7…
di 5 jul musical gr 8 voor genodigden…
woe 6 jul musical gr 8 voor genodigden…
do 7 jul rapport mee…
vr 8 jul eindfeestje…
vr 15 jul school tot 12.00uur
vr 15 jul vakantie…

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