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Beste ouders/verzorgers,






Wist u dat…
 veel ouders en kinderen boeken hebben
gekocht?
 er nu dus thuis heel veel gelezen
wordt?
alle juffen en meesters dat geweldig vinden?
die boeken maar 1€ gekost hebben?
de schoolbibliotheek met de opbrengst
nieuwe boeken gaat kopen?
de boekenstand nog niet geheel is
uitverkocht?

Volgend schooljaar…
De laatste loodjes worden gelegd aan de verdeling
van de leerkrachten over de groepen voor volgend
schooljaar. Enkele wijzigingen kunnen we op
voorhand al aan u meegeven. Er is veel ruimte in de
schoolformatie ontstaan doordat enkele leerkrachten
(persoonlijke) keuzes hebben gemaakt. Juf Steffie
en juf Sandra gaan, wanneer zij ieder terug zijn van
verlof, minder werken i.v.m. hun jonge gezinnen;
meester Johan werkt niet meer hier; juf Maaike van
groep 3 heeft besloten te stoppen met werken in het
onderwijs; juf Jacobien de keuze heeft gemaakt
voor vrijwillige mobiliteit en gaat op een andere
ASKO school dichterbij huis (A. Bekema) werken;
juf Linda gaat in december op wereldreis en zal tot
die tijd vervangen bij ons; en helaas is onze meester
Teun overleden. De ontstane formatieruimte hebben
wij gelukkig voornamelijk kunnen invullen met
eigen ASKOcollegae. Leerkrachten van andere
scholen hebben aangegeven graag te willen werken
op de St. Jozefschool. En na (toch) officiële
sollicitatiegesprekken kunnen we volgend jaar met
een ervaren en goede bezetting starten.
Nieuwsgierig geworden? U verneemt het spoedig.
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MR notulen…
De MR doet haar best om meer
zichtbaarheid bij en betrokkenheid
met alle St Jozefschool ouders te
krijgen. In de vergadering op 16
mei hebben we o.a. gesproken
over (1) Groeiplan (dit is momenteel het belangrijkste
onderwerp voor MR) - MR heeft directie verzocht om
voor de zomervakantie een volledig groeiplan
inclusief tijdspad gereed te hebben; (2) Team:
Organisatiestructuur MT (inmiddels is nieuwe Adjunct
Dir Jeanette Voogt voorgesteld in nieuwsbrief) +
Formatie 2017/2018 (= hoeveel FTE; bij de
"poppetjes/namen" wie staat voor welke klas is de
PMR (Personeelsgeleding MR) betrokken; (3)
Verzoek door MR voor meer beleid op papier m.b.t.
(a) Communicatie, (b) PlusKlas, (c) IB zaken
(wanneer komt een kind in aanmerking voor
begeleiding door Intern Begeleider, en wat zijn de
stappen die dan genomen worden inclusief tijdspad).
Om de notulen te kunnen openen moet u ingelogd zijn
op de site. Indien u de logins niet meer heeft, dan kunt
u die opvragen bij de directie of Rinus Goede (ICT-er)
r.goede@askoscholen.nl.
Vanuit het onderwijsveld ter info…
Tekort Ministerie OCW
Uit de voorjaarsnota van
het Rijk blijkt dat vanaf
dit jaar er een
tegenvaller is van gemiddeld 200 miljoen euro per
jaar op de OCW-begroting. Het financiële gat bij
het ministerie van OCW is vooral het gevolg van te
lage ramingen van het aantal leerlingen en
studenten. Het kabinet heeft besloten de tegenvaller
in 2017 op te lossen door de inzet van meevallers
elders op de rijksbegroting. ‘Daardoor hoeft er dit
jaar niet bezuinigd te worden op de bekostiging van
onderwijsinstellingen’, meldt het ministerie van
Financiën. Wat er na dit jaar gaat gebeuren, is nog
niet duidelijk. De keuze hoe om te gaan met
structurele dekking van de tegenvaller op de OCWbegroting wordt overgelaten aan een nieuw kabinet.
Deze tegenvaller komt bovenop de tegenvaller van
circa € 250 miljoen, die vorig jaar al werd voorzien
vanaf 2017, maar nog niet als bezuiniging in de
onderwijsbegroting was opgenomen. Dit kán dus
betekenen dat er vanaf 2018 weer op onderwijs zal
worden bezuinigd tot mogelijk € 450 miljoen.
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De ouderraad (De Feestcommissie) zoekt
versterking…
Wij zoeken nieuwe
enthousiaste ouderraadsleden
die graag willen helpen met
het organiseren van de
feestelijke activiteiten op onze
school. Het gaat hierbij om de organisatie van o.a.
Kerst, Sinterklaas, het Eindfeest en de
Avondvierdaagse… We zitten in een leuke groep
die 6x per jaar bij elkaar komt om de evenementen
te bespreken. Welke activiteiten je mee helpt
organiseren, spreken we met elkaar af. Uiteraard
afhankelijk van je interesse en beschikbare tijd.

'Yukigassen', en dat ziet er zo
uit: https://youtu.be/S_sqIOqKOBg
Twee partijen die elkaars vlag proberen te stelen, in
de gymzaal gedaan met een tennisbal op een pylon.
Het ging er bloedfanatiek aan toe! Dus of we nou
echt zijn afgekoeld..

Als lid mag je een bijdrage leveren aan de leuke
momenten op school, krijg je onze St. Jozef te zien
vanuit een ander perspectief en krijg je blije blikken
van je kind(eren) als je op school met bv de Kerst
bezig bent.
Ben je geïnteresseerd? Wil je meer weten?
Stuur dan een berichtje naar:
stjozef.or@askoscholen.nl Of bel: 06-58839818
Menno Muurlink, secretaris OR
Collectieve onderwijsactie 27 juni…
Wij willen u hartelijk bedanken
voor de ‘support’ die wij ervaren
hebben bij de
onderwijsactie van afgelopen
dinsdagochtend. Alle kinderen
stonden om 9.20uur voor de deur.
Het team heeft samen ontbeten op
school en met elkaar gesproken over
de belangrijke thema’s: lerarentekort,
salaris en werkdruk.

Sneeuwballengevecht met de gymles…
Meester Niels vond het zo
warm in de gymzaal dat hij een
toepasselijk spel had bedacht:
een sneeuwballengevecht! In
Japan doen ze dit als echte sport en heet het
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Meisjes groepen 8 toch landelijk…

Den Haag, 24 juni 2017
Na de prachtige tweede plaats op het 'EK
Meidenvoetbal' vorige week woensdag dachten we
dat het avontuur over zou zijn. Maar toen kwam er
onverwacht goed nieuws: het winnende team uit
Noord kon voor de landelijke finales in Den Haag
geen team op de been brengen, en dus kwamen ze
bij ons uit. Onze meiden waren bereid om de
hockeykampen even uit te stellen en wilden
allemaal dolgraag mee om te voetballen tegen teams
uit het hele land in het stadion van ADO. Guusje
had helaas belangrijke hockeywedstrijden dus zij
kon niet mee. Ons team werd aangevuld met de
keepster uit Amsterdam Noord, omdat we graag
iemand mee wilden die het ook echt had verdiend
om er te staan. Wat een prachtig voorbeeld dat sport
verbroedert: samen spelen voor de stad Amsterdam
terwijl we ruim een week geleden nog tegenstanders
waren. Lees graag hier het vervolg en bekijk de
foto’s!
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Golflessen…

Afgelopen weken hebben de
groepen 6 en 7 een
aantal golflessen gehad
tijdens de gymlessen op
school. Hier hebben de
kinderen kennis gemaakt met
golf en de verschillende onderdelen geoefend.
Kids4Golf heeft deze lessen in samenwerking met
Sportservice Amsterdam en het Sportbedrijf
Amstelveen georganiseerd. In navolging van deze
lessen op school, organiseert Kids4Golf op 8 juli
a.s. de jaarlijkse Kids4Golf dag in het Amsterdamse
Bos. Tijdens deze dag kunnen de kinderen
deelnemen aan een 2 uur durende
golfclinic inclusief een wedstrijd op uitgezette holes
in het Amsterdamse Bos.

Belangrijke data…







do 6 juli kleuterafscheid voor
genodigden…
 do 6 juli rapporten mee…
di 11 juli musical gr 8 voor genodigden…
woe 12 juli musical gr 8 voor genodigden…
vr 14 juli Eindfeest…
vr 21 juli laatste onderwijsochtend van
schooljaar 2016-2017…

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

De inschrijving is gratis en de kinderen maken kans
op golfsets (aangeboden door Jumbo Golf) en gratis
golf cursus op een van de twee aangesloten
golfbanen, Golfcentrum Amsteldijk en Golfclub
Olympus!
Inschrijven via www.kids4golf.nl/evenementen
Tot ziens op 8 juli in het Amsterdamse Bos!
Meester Niels
Berichtje vanuit de Speelweide…
Afgelopen woensdag 28 juni is
de Speelweide op schoolreisje
geweest naar de
kinderboerderij Elsenhove.
Hier hebben de vrijwilligers
van de boerderij samen met de kinderen en de
juffen de nieuwe klompjes en traptractoren
geopend. Deze zijn gesponsord door de ouders en
kinderen van de Speelweide en de St’ jozef school.
De Speelweide is op zondag een dag open gegaan.
Ouders konden zelf een bedrag kiezen dat zij wilden
doneren en in ruil daarvoor werd er voor hun
kinderen een leuk programma samengesteld. In
totaal kunnen we met trots zeggen dat er €600,- is
opgehaald en dat Elsenhove super blij en dankbaar
is met dit bedrag!
Jamie van Gols en Sherida Baumgart
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