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Beste ouders/verzorgers,






Wist u dat…
 het warm is in school?
 de buitentemperatuur namelijk de
binnentemperatuur is?
wij helaas geen airco’s kunnen betalen ?
wij wel veel ventilatoren laten draaien?
wij speciaal één ouder dankbaar zijn?
wij hopen dat de gemeente Amsterdam de
noodzaak van koele huisvesting voor
onderwijs ook belangrijk vindt?

Een eigentijdse koele leesles…
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Een
dringend verzoek aan iedereen die stelselmatig te
laat komt. Niet meer doen! Alle andere ouders zijn
ook gewoon op tijd.
Ouderbijdrage nieuwe kinderen…
Beste Ouder(s) en/of Verzorgers,
Ieder schooljaar organiseert de
Ouderraad talloze leuke
activiteiten voor onze kinderen.
Deze activiteiten zijn onder andere het
schoolreisjes, schoolkamp groep 8, sinterklaas,
kerstfeest, carnaval en natuurlijk het eindfeest.
Daarnaast maakt de Ouderraad het mogelijk voor de
kinderen om leuke uitstapjes te maken naar
culturele instellingen, zoals één van de vele
Amsterdamse musea.

Uit de bijdragen worden ook de overblijfkosten
betaald om het vol continurooster mogelijk te
maken. Voor het overblijven heeft de school
Mirakel ingehuurd; een professionele organisatie
die buitenschoolse opvang aanbiedt.

De les start om…
We starten maar met een serieuze
oproep aan iedere ouder die te laat
de school binnenloopt. Onderwijstijd
is een belangrijke zaak, tijdens de
lessen let iedere leerkracht erop dat
er tussen de lessen geen tijd ‘weglekt’. Dit is een
onderdeel van ons ‘actief directe instructie model’.
Hier zijn we als team scherp op.
Nu ons punt: als iedere dag door de te laatkomers de
lessen niet op tijd kunnen beginnen, is dat
weglekken van onderwijstijd. Ieder dag 5 minuten:
Rekent u maar even uit:
5x5x40= …. minuten,
dan delen door 60 = …uur.
Voor alle duidelijkheid:
De deuren gaan open om 8.20uur na de eerste bel.
De lessen starten om 8.30 direct na de tweede bel.
Dat betekent dus eigenlijk dat u als ouder vóór de
tweede bel probeert afscheid te nemen.
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De bijdragen voor het schooljaar 2017-2018 luiden
als volgt:
EUR 80
Ouderbijdrage
Overblijfbijdrage (verzorgd door
EUR 80
Mirakel)
Bijdrage schoolkamp groep 8
EUR 90
leerlingen
Voor leerlingen in groep 1 tot en met 7 betekent dit
een totaalbedrag van EUR 160. Voor leerlingen in
groep 8 is het totale bedrag EUR 250.
Deze maand zal er een automatische incasso
plaatsvinden voor leerlingen die in de loop van dit
schooljaar zijn ingestroomd. Zij betalen natuurlijk
niet meer het volle bedrag, maar een pro rata
bedrag.
Ouders/verzorgers van leerlingen voor wie (nog)
geen automatische incasso is afgegeven zullen een
separaat schrijven ontvangen met de uitnodiging om
tot betaling van de bijdragen over te gaan.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Matthijs van den Broek
Penningmeester Ouderraad St Jozefschool
Email: stjozef.or@askoscholen.nl
Pagina 1/3

Groei…
Hierbij nemen wij u even mee in de stand van zaken
rondom de groei van de school. We zijn samen met
de MR druk bezig de volgende stappen te zetten. U
ontvangt volgende week een uitgebreider schrijven
hierover. Wat nu in ieder geval bekend is, is dat er
nog niet gestart wordt met de verbouwing. Want de
grote werkzaamheden aan de constructie vereisen
vanuit veiligheidsoverweging een periode van 6
weken. Dus de grote vakantie. De voorbereidingen
hiervoor zijn nog niet afgerond, vandaar dat de
ASKO de beslissing heeft genomen dit op te starten
in juli 2019. Aangaande de benodigde tijdelijke
huisvesting informeren wij u in het volgend
schrijven.
Bosviooltjes naar het Woonzorgcentrum…
Gisteren gingen de Bosviolen op bezoek bij onze
buren van het WZC Buitenveldert. Er werden
liedjes gezongen en de mama van één van de
kleuters speelde prachtig piano. Een genot voor
groot en klein. Dank voor het fijne ontvangst!

Kinderraad regelt het wel...
Vorige week vrijdag heeft de Kinderraad met twee
vaders van de Ouderraad (Menno en Wilbert) twee
mooie onderhoudsvrije picknicktafel in elkaar
gezet. Er kwam een vraag bij de Kinderraad binnen
om tafels op het schoolplein te zetten, waar
kinderen rustig kunnen zitten maar ook bijvoorbeeld
Pokémon kaartjes of andere kaartjes kunnen ruilen.
De Kinderraad heeft daarbij hulp ingeschakeld en
gekregen van de Ouderraad en hebben samen voor
de mooie tafels gezorgd. Vorige week was het dus
zover en zijn de tafel op mooie plekken neergezet.
Zie hier de foto’s van de fantastische samenwerking
tussen KR en OR. Daar komt vast nog wel meer uit

voort!

Kinderraad
Sporten…
Alle groepen 8 van ASKO scholen zijn met elkaar
en tegen elkaar sportief bezig geweest. De ASKO
groep 8 sportdagen zijn ieder jaar weer een succes.
De St. Jozefschoolkinderen hebben hard gestreden,
zich sportief gedragen en vele prijzen in de wacht
gesleept.
De groepen 5,6,7 en 8 zijn ook nog gaan sporten op
in het Olympisch Stadion bij de Next Generation
Games.

En tot slot heeft ons damesvoetbalteam nog op
uitnodiging meegedaan op de finaledag van de
ZUIDcup op zaterdag (ook in het Olympisch
Stadion) meegedaan. TOP dames!
In het lokale nieuws…
Op pagina 27 van t Amstelveens nieuwsblad staan
stukjes van 2 sportieve activiteiten waarbij kinderen
van de Jozefschool een prachtige prestatie hebben
neergezet. De O12-1 wint KNVB
districtsvertegenwoordiger met vaste speler Timo
uit 8b en vaste inval keeper Koen (7b).
En Michael Dijkstra uit 8b heeft zelfs 2 nationale
titels met schermen behaald! Top heren!
Met dank aan een oplettende ouder
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Speeltuin Goudestein…
Woensdag 13 juni is er feest in speeltuin
Goudestein (Aldispeeltuin in de volksmond). Er kan
de hele middag BUITEN gespeeld worden! Kijkt u
maar hier voor de activiteiten.
Uitnodiging Verkeersplein Amsterdam…
Beste verkeersambassadeurs, ouders en
geïnteresseerden,
Graag nodigen we je uit voor de Stedelijke
Bijeenkomst op maandag 18 juni 2018 van 19:00 tot
20:30 uur. (adres: het ABC, Baarsjesweg 224)
Programma:
 Welkom door Tom Thobe
 Hélène de Bruine van de Vervoersregio over
Ouderbetrokkenheid en Verkeersopvoeding met
tips en handvatten
 Brainstormsessie: Ouderbetrokkenheid
 Inschrijven verkeersprojecten voor het nieuwe
schooljaar
Uit recent onderzoek blijkt dat de rol van ouders in
verkeersopvoeding belangrijker is dan ze zelf
denken. Als een ouder doorgaat met wat er op
school is geleerd, is de leeropbrengst groter. Hélène
de Bruine vertelt hier tijdens de stedelijke
bijeenkomst meer over. Hierbij de uitnodiging met
meer informatie over het programma.
Meld je aan
via: https://goo.gl/forms/83WQnDBofOMhU1AC3
Wil je nog iemand meenemen? Alle introducees
zijn van harte welkom!
Hartelijke groet,




vr 13 jul Eindfeest…
vr 20 jul school tot 12.00uur…

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

Annette Terpstra
Adviseur verkeersambassadeurs Centrum, Zuid, (Nieuw)West
Uitvoerder "Tussen school en thuis"
Uitvoerder "Op weg naar het VO"
www.verkeerspleinamsterdam.nl

Open Dagen muziekscholen…
De muzieklessen op school worden verzorgd door
leerkrachten van de muziekschool.
Op zaterdag 16 juni houdt Muziekschool
Amsterdam in de locatie Zuid in de Bachstraat een
Open Dag. Voor iedereen die muziek wil leren
maken en nieuwsgierig is wat je allemaal kunt doen
bij Muziekschool Amsterdam. Maak kennis met de
docenten, probeer instrumenten uit en swing mee bij
een van vele optredens!
Belangrijke data…
do 21 jun gr 7 rapport…
ma 25 jun startadviesgesprekken gr
7…
 di 26 jun startadviesgesprekken gr 7…
do 5 jul kleuterfeest voor genodigden…
di 10 jul musical gr 8 voor genodigden…
woe 11 jul musical voor genodigden…
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