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Beste ouders/verzorgers,
Wist u dat…

het leukste Eindfeest die van de St.
Jozefschool was?

het optreden van de kinderen volop
genieten was?

koekhappen en cakejes versieren in trek
waren?

ook de burgers en de saté er goed in gingen?

popcorn maar bleef poppen?

de draaimolen op volle toeren draaide?

het ‘spijkerbroekhangen’ lang zo makkelijk
niet bleek?

de geschminkte kinderen niet meer te
herkennen waren?

er vele kinderen nu dokter Bibber heten?

de sterkste kinderen de ‘Kop van Jut’ lieten
bellen?

de luchtkussens gelukkig gevuld bleven met
lucht?

blikgooien op ‘leerkrachten’ natuurlijk een
grappig effect had?

het op de woeste golven lastig surfen was?

de ‘alleen voor groep 8 disco’ door alle
achtste groepers dansend bezocht werd?

the ‘Silent Disco’ door het luide meezingen
minder silent was?

het net leek of ons schoollied ‘LEEF’ was?
Wij bedanken onze Ouderraad voor het vele werk.
Het was echt genieten op het leukste feest in de
buurt!
Wennen in de nieuwe groep…
Dit jaar heeft er voor het eerst een grote
volksverhuizing plaatsgevonden. De kinderen zijn
een uurtje gaan wennen in hun nieuwe groep en in
de meeste gevallen waren de nieuwe juffen en
meesters ook paraat. Er werden spelletjes gespeeld
en veel vragen over en weer gesteld en beantwoord.
Bij meester Rogier mochten de kinderen alles
vragen behalve zijn pincode! Dit wennen is dus een
leuke manier om voor de vakantie kennis te maken.

nieuwsbrief Sint Jozefschool

Wat
hebben we nodig in de nieuwe groep…
Een goede start voor een nieuw
schooljaar is de voorbereiding.
Voor kinderen ook een belangrijk
ritueel, maar nu om in de
stemming te komen voor de
eerste schooldag. Graag deze
spullen de eerste schooldag meenemen. Dank
daarvoor!
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Een etui (die in de la past onder de tafel)
Een puntenslijper, het liefst met een
opvangbakje

Een witte lijmstift (Pritt). Deze het liefst
vervangen gedurende het schooljaar

Kleurpotloden

Viltstiften

Een schaar

Koptelefoon voorzien van naam (graag
in een beschermhoes, of stoffen zak)

Een grote rugtas voor het eten en de
schoolspullen en een aparte gym tas.
De kinderen krijgen op school een speciaal
driekantig schrijfpotlood. We schrijven niet
meer met Stabilopennen of Stabilopotloden.
In de praktijk is gebleken dat deze te dik
schrijven en niet goed zijn voor het aanleren
van een goed handschrift en een goede
pengreep.
leesboekje voor de eerste weken
kladblok zonder lijntjes
liniaal van 30 centimeter
koptelefoon of oortjes voorzien van
naam (voor de laptops)
Een etui met daarin:

Kleurpotloden

Stiften

Schaar

Lijmstift

Gum

Puntenslijper met een opvangbakje
2 blauwe balpennen
1 rode balpen
1 groene balpen
2 grijze potloden
1 gum (geen kneedgum)
1 liniaal van 30 centimeter
1 puntenslijper met opvangbakje
plakstift
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kleurpotloden
markeerstift
stiften
schaar
niet te dikke etui (hij moet in het laatje
passen)
kladblok zonder lijntjes of ruitjes
2 elastomappen A4 formaat (soort map
met een elastiek)
koptelefoon of oortjes (in een doosje of
etuitje) voor het gebruik van de laptops.
(alleen als deze aan het eind van groep 4
mee naar huis is/zijn gegaan
leesboek (voor de eerste paar weken)
schoolagenda (Nederlands)
1 platte etui
grijs potlood (HB)
1 vulpen + blauwe vullingen
1 blauwe balpen
1 gum (geen kneedgum)
Pritt stift
liniaal (max. 30 cm)
kleurpotloden max 20 stuks)
stiften (max 20 stuks)
1 puntenslijper met bakje
1 balpen met groene inkt voor het
nakijken
schaar
snelhechtermap voor huiswerk
snelhechtermap voor weektaak
kladblok (a5 formaat met lijntjes)
2 rings SMALLE multomap (geen
ordner)
tabbladen (karton)
koptelefoon of oortjes voorzien van
naam (voor de laptops) als ze niet al op
school zijn.
leesboek voor de eerste weken



agenda (Nederlands)
1 etui
1 vulpen + blauwe vullingen
potlood HB grijs
1 gum
1 liniaal (max 30 cm)
1 puntenslijper met bakje
schaar
balpen (groene inkt)
Pritt stift
kladblok met lijntjes
snelhechter map voor huiswerk
kleurpotloden.
stiften
oortjes voorzien van naam (voor de
laptops)
leesboek voor de eerste weken




agenda (mag ook in het Engels!)
etui
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vulpen met vullingen (verplicht)
gum
liniaal (max 30 cm)
puntenslijper met bakje
dunne huiswerkmap / snelhechter
multomap 2 rings
balpen (groene inkt)
Als je met een stabilo schrijft, heb je
vullingen nodig

Schaar

kladblok (A5 formaat)

Pritt stift

kleurpotloden + stiften (max 20 stuks)

Koptelefoon of oortjes voorzien van
naam (voor de laptops)
Misschien handig om thuis een junior
Bosatlas te hebben, om te oefenen voor je
huiswerk.
De kinderen gaan naar gymnastiek in de grote
gymzaal. Ze gymmen in gymkleding met
gymschoenen die niet buiten worden gebruikt. Ook
gaan ze douchen (3 t/m 8) en daarvoor moeten ze dan
een handdoek en slippers (echt verstandig)
meenemen. Het is de bedoeling dat de kinderen hun
gymspullen elke keer als ze gymles hebben gehad,
weer mee naar huis nemen.

Juiste gegevens…
Graag indien uw gegevens (adres, telefoonnummer,
emailadres) veranderen dit door geven aan Vicky.
Zodat onze systemen up-to-date zijn. Hartelijk
dank!
Helaas nog niet iedere ouder heeft de bijdrage
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.
Wilt u zo vriendelijk zijn dit even na te kijken!
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
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Namens de OR
Jean Fransman, penningmeester
Afscheid en op naar groep 3…
Vele oudste kleuters hebben dag gezegd naar hun
juffen. Zij zitten na de vakantie in groep 3. Voor
kleuters altijd nog specialer dan voor de andere
groepen. Zij hebben immers 1,5 of 2 of 2,5 jaar
gekleuterd. Dat was heerlijk spelen en leren
tegelijk. De juffen zijn enorm verwend bij dit
afscheid. Zo kreeg juf Liesbeth de AjuuParaplu!
Met een afbeelding van een Margriet erop. Ze
kunnen Liesbeth niet blijer maken, want als het
regent…. Juf Liesbeth zet de AjuuParaplu op en
denkt nog even aan deze leuke oudste groep!

We nemen ook afscheid…
Van enkele ouders die ook 8 jaar lang vele hand- en
spandiensten voor hun kind(eren) op school gedaan
hebben. Een klusje waar ze iedere week/2
weken/maand weer de tijd voor namen. Tot zeer
groot plezier overigens van hun eigen kinderen.
Zo nemen er bibliotheekouders
afscheid en wij bedanken

Jetty Muris, oma
Lieke Heimel, Marc
Swagemakers, Angela Guerrero en Ines
Chaves heel hartelijk voor hun trouwe
daarom

biebdiensten. Er is heus geen kinderboek te vinden
dat zij zelf niet gelezen hebben! Natuurlijk doen wij
direct bij u een oproep voor nieuwe ouders, opa’s en
oma’s die lezen heel leuk en heel belangrijk vinden.
Heeft u tijd en zin om in een leesgraag team te
werken, meldt u dan graag aan bij Annette van Eijk
ajvaneijk@hotmail.com. Per januari 2020 is er met
name veel behoefte aan ouders van groep 3, want
dan stromen de groep 3-ers die al ver zijn in het
leesproces in. Dat willen we niet belemmeren
toch??
Ook uit de Ouderraad geven
enkele ouders het feest- en
partijenstokje door:

Marjan Everts, Menno
Muurlink (secretaris), Monique van Dijk en
Nazli Schillemans. Dank jullie wel!

Afscheid…
Zoals ieder einde van het schooljaar nemen we ook
nu afscheid van twee leuke groepen 8. Acht (of 7 of
9) jaar lang is er hard gewerkt met en door deze
kinderen. We hebben veel plezier met ze beleefd. Er
is genoeg gerekend, getaald, gespeld, gespeeld,
gegymd en geBlinkt. Ze hebben een lange vakantie
verdiend. En voor straks natuurlijk veel succes op
het Voortgezet Onderwijs. Maar eerst: VAKANTIE
Bij hun afscheid hebben de ouders van de beide
groepen 8 de school een vorstelijk bedrag
geschonken. Voor op het kleuterplein schaffen wij
een kleurrijk bankje aan! Hartelijk dank voor dit
royale gebaar!
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We bedanken ook de volgende
MR ouders. Ook zij hebben een
prima steentje bijgedragen aan de
voortdurende ontwikkeling van
de Jozefschool. Dank aan

Paula Maring en Kees Joosse
Schoolfotograaf…

Hierbij alvast een belangrijke
datum voor volgend schooljaar
voor in uw agenda. De
schoolfotograaf komt op
dinsdag 24 september en is van
plan weer leuke foto’s te
maken van uw kinderen.
Met groet,
Wilbert, Madelon en Maryse van de Ouderraad
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Niets te doen in de vakantie…
De Talententent van Dynamo biedt leuke
afwisselende activiteiten voor als er in de vakantie
even niets te doen is.
Op de valreep…

Op de valreep delen wij graag
nog even wat ‘achter de
schermen’ nieuws met u. De
aankomende jaren kenmerken
weer een nieuwe periode. Zo hebben alle scholen
van Nederland een nieuw schoolplan geschreven.
Dit schoolplan bestrijkt de jaren 2019-2023.
Gedurende het jaar is er op studiemomenten met het
team gesproken over de inhoud van ons vak, maar
ook over zaken als personeelsbeleid, strategische
beleid, professionaliseren, organisatie, financiën,
RI&E, etc. Het plan ligt nu nog even bij de MR,
maar is door ons bestuur al met belangstelling
gelezen en van positieve feedback voorzien. Na de
vakantie wordt het schoolplan op de website gezet.

Wij vinden het ook fijn dat
ouders hun waardering getoond hebben naar de
leerkrachten. Want er werken hier best veel ‘super
juffies’, als we de foto mogen geloven! Wij
danken u tot slot heel hartelijk voor het gestelde
vertrouwen in ons en in ons onderwijs
Fijne vakantie…
Het team wenst u een hele fijne vakantie met vooral
aandacht voor elkaar en de natuur!
Belangrijke data…




ma 26 aug 8.20 schooldeuren open…
zo 8 sept t/m woe 11 sept kamp gr 8…
do 12 sept en vr 13 sept gr 8 vrij…

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

We hebben hierover, maar ook over andere zaken,
zoals beleidsdocument ‘SOP’ (School
Ondersteunings Profiel) en de werkwijze rondom
zelffiattering van de ondersteuningsgelden, de
schoolgids, de trendanalyses van de
onderwijsresultaten per leerjaar mooie
complimenten gekregen van onze bestuurder Dorien
Nelisse en Jan-Willem van Schendel, directeur
Onderwijs&Ontwikkeling in ons
verantwoordingsgesprek. Ook uit de analyse van de
RI&E merkte de externe onderzoeker op dat wij
opvallend hoog in het positieve scoren vergeleken
bij andere Amsterdamse scholen en de landelijke
norm. Nou, dat is eigenlijk best fijn om te horen.
En ook heel prettig om het team dit te mogen
vertellen. Dus hebben wij dit schooljaar gisteravond
heerlijk onder het genot van een hapje en drankje in
de Annakerk (zeker een bezoekje waard) afgesloten.
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