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Beste ouders/verzorgers,







Wist u dat…
 de Bosviool de Geitenboerderij
bezocht heeft?
 de kleuters van de Zonnebloem
hun juffen in het zonnetje gezet hebben?
de Tulpjes regelmatig Engelstalig ‘art’
maken?
de Lentewandeling van de klaprozen al weer
enige tijd terug gelopen werd?
er een hoog knuffelgehalte is in de Margriet?
onze jongste kleuters in de Madelief zitten?
zij op een lange schooldag veel beleven?

Nu de tweede plaats…
De dames van groep 8 hebben
het EK voetbal gespeeld op het
Ajax terrein De Toekomst. Zij
werden afgelopen woensdag
opgehaald met een spelersbus en
onder begeleiding van de politie
huh …eigen ouders reden zij het fanatisch
geoutilleerde complex binnen. Omdat er
damesteams (waaronder ook echte voetbalsters) uit
heel Amsterdam streden om de eerste plaats is het
bijzonder knap dat zij wederom in de halve finale
terecht kwamen. Op penalty’s is die wedstrijd
verloren. Toch een top prestaties ladies!
Goed initiatief…
Vier leerlingen (Bente, Emma, Vita
en Viviën uit groep 4b) zijn een
spontane actie gestart. Zij hebben
geld opgehaald (€16,02 en €8,30)
voor een extra prullenbak op het
schoolplein. Zij merkten dat er op
het schoolplein en in het talud best wel veel afval
ligt. Zij zagen tot hun grote schrik dat er een dood
vogeltje naast een stukje plastic lag. En ja dan is één
en één snel opgeteld. Met meneer Willem hebben
ze inmiddels een prullenbak uitgekozen. Die wordt
spoedig geleverd en geplaatst. Dank jullie wel
meiden. Een lief gebaar en dames van dit kaliber
zijn super voor de wereld!
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GMR leden gezocht…
Beste ouders,
Aan het eind van dit schooljaar loopt de termijn
van Okyay Orgut (ouder van De Achthoek) als
lid van de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR) van de ASKO af.
Okyay heeft al te kennen gegeven zich herkiesbaar
te stellen. Mochten er andere ouders zijn die zich
eveneens willen kandideren dan kan dat tot en met
woensdag 15 juni as. Indien nodig volgen daarna
verkiezingen. Kandidaten hoeven niet in een lokale
MR te zitten. De GMR houdt zich bezig met
medezeggenschap op 'bovenschoolse' onderwerpen,
ofwel onderwerpen die van gemeenschappelijk
belang zijn voor alle scholen of voor een
meerderheid van de scholen binnen de ASKO. De
GMR vergadert circa 7 keer per jaar, veelal op
dinsdagavond. Voor nadere informatie en/of
aanmelding (inclusief motivatie) kunt u een mailtje
sturen naar gmr.asko@askoscholen.nl.
Peter Thibaudier
Voorzitter GMR (ouder St Jozefschool)
Op vakantie gaan…

Voor de goede orde informeren wij u nog even over
de wettelijke regelgeving omtrent verlof. En dit
omdat er binnenkort weer een vakantie aan komt.
Iedere keer worden wij toch geconfronteerd met
ouders die (per ongeluk) een vlucht geboekt hebben
onder schooltijd of eerder willen vertrekken etc.
Enkelen laten het ons weten en soms vertellen de
kinderen in het klas het. Wij zijn vaak begripvol en
snappen het dilemma. Maar het mag niet! De
leerplicht en de verlofafspraken zijn bij wet
vastgelegd en iedere ouder van schoolgaande
kinderen moet zich hieraan houden. Ook school
krijgt inspectie van de leerplichtambtenaar en wij
mogen niet zomaar verlof verlenen. School
ontvangt overigens een boete wanneer er
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onrechtmatig verlof verleend wordt. Naast het
wettelijke verhaal is ook het schoolse leven een
argument. In het schoolleven van een kind hoort
ook samen de laatste dag vieren: kastje opruimen,
juf/meester helpen met (schoonmaak)klusjes,
spelletjes spelen etc. Dit hoort erbij!
Daarom verzoeken wij u de wettelijke bepalingen in
acht te nemen en goed op te letten wanneer u
plannen maken voor vertrek. Wij zullen ook de
wettelijke bepalingen in acht nemen en de
leerplichtambtenaar in kennis stellen van
ongeoorloofd afwezigheid. Overmacht kan
natuurlijk voorkomen (daar moet natuurlijk bewijs
van overlegd worden).
In het nieuwe rooster van volgend jaar (ontvangt u
binnenkort) is zoveel als mogelijk rekening
gehouden uw wensen hieromtrent. Want we zijn
wel begripvol, zoals u dat van ons gewend bent!
Doppen sparen…

Op school staat een bak
waarin u en uw kinderen
plastic doppen kunnen
deponeren. Het KNGF
spaart deze doppen vanuit
milieu oogpunt en in het
kader van sponsoring. Hun
vrijwilligers sorteren en
scheiden de plastic doppen
en zo ‘verdienen’ zij extra voor de sponsorkas.
Heeft u doppen van melkpakken ed.? U kunt ze
kwijt bij Willem.

eigen pijl en boog maken). Om 17.00 uur is er een
korte viering waarin we alles wat we hebben
gemaakt en gedaan bij elkaar brengen, we het
verhaal horen en samen liedjes zingen. We sluiten
af met een gezamenlijke maaltijd (met linzensoep,
voor de liefhebbers, tot uiterlijk 18.15 uur).
Komen jullie ook? Meld je dan aan voor donderdag
16 juni a.s. bij Mirjam Buitenwerf (dominee van de
Kruiskerk): buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl,
06-20339808.
Belangrijke data…
di 7 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)

Activiteiten van Dynamo…
Speeltuin Goudestein (Aldi speeltuin) organiseert
op woensdag 8 juni de BUITENSPEELDAG. Het
programma ziet er leuk uit met o.a. schermen,
skaten, officiële opening en afsluitend een
buurtpicknick. Kijkt u voor de activiteiten en tijden
graag hier.
Berichtje vanuit de Kruiskerk…
Graag nodigen we de
kinderen van de St.
Jozefschool van harte uit
voor het ‘Verhaal in de Kruiskerk’, op
zondagmiddag 19 juni a.s. om 16.00 uur, een
creatieve viering voor kinderen (0-12) en hun
ouders (Kruiskerk, Vd Veerelaan 30a). Hierbij
maken de kinderen op een leuke manier kennis met
een bijbelverhaal. Deze keer gaat het over de
tweelingbroers Jakob en Esau. Waarom hadden ze
eigenlijk zo’n hekel aan elkaar, en hoe zat het met
hun vader en moeder? Teken, knutsel en speel mee
om samen het verhaal te ontdekken (met o.a. je
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