jaargang 22, nummer 19 12-06-2015

Beste ouders/verzorgers,










Wist u dat…
 de kleuters internationaal worden?
 er landkaarten in de lokalen
hangen?
vlaggen gemaakt zijn?
buitenlandse liedjes gezongen worden?
er internationaal gedanst wordt?
onze van origine buitenlandse ouders de
kleuters een landenmarkt aangeboden
hebben ?
er kraampjes waren met heerlijk eten?
er activiteiten bedacht waren?
de kleuterleerkrachten enorm blij zijn met dit
initiatief van de ouders?

kalfjeslaan 370
1081 JA amsterdam
t: 020 6432020
f: 020 4539569
e: stjozef.directie@askoscholen.nl
www.sintjozefschoolamsterdam.nl

Opgepikt in de media…
Jaar backpacken tussen crèche en basisschool steeds
populairder. Eerst naar Thailand, dan naar groep 1

Door Diederik Smit • zaterdag 30 mei 2015

Landenmarkt verzorgd door ouders…

Jongeren die net van de crèche komen, kiezen
steeds vaker voor een gap year in het buitenland.
Veel drie- tot vijfjarigen willen eerst backpacken
om iets van de wereld zien, voordat ze beginnen aan
de basisschool. Vooral Australië en Thailand zijn
populaire locaties.
Teun Hogekamp (4) vertrekt volgende week voor
tien maanden naar Maleisië. Hij moet er niet aan
denken om nu al naar de basisschool te moeten: “Ik
zie mezelf echt nog niet in de schoolbankjes zitten.
Eerst wil ik weten wie ik ben en wat ik wil met m’n
leven. Dat kan alleen door meer van de wereld te
zien en unieke ervaringen op te doen. Uiteindelijk
neem je die bagage ook weer mee naar groep 1.”

In de rubriek ‘ wist u datje’ staat de waarheid en
niets dan de waarheid! Klikt u maar snel op de link
om even mee te genieten van een ochtendje
kleuteronderwijs op de Sint Jozefschool.

De vijfjarige Lizzy de Waal sluit zich daarbij aan.
Ze trok na haar kinderdagverblijftijd een jaar door
de bossen van Thailand: “Ik zit nu in groep 1 en
merk echt een verschil in levenservaring met
klasgenoten die geen tussenjaar hebben gehad. Dan
kun je wel trots zeggen dat je bijna in groep 2 zit,
maar feitelijk weet je dan nog niks van de wereld.”

Groepen 4 naar de Hermitage…
De groepen 4 zijn naar de Hermitage geweest in het
kader van ons cultuurbeleid.
“Gisteren zijn we naar de Hermitage geweest. En
jeetje wat was het leuk. De kinderen wisten nog
heel veel over Josephine, Napoleon en tsaar
Alexander. Na het museum bezoek mochten de
kinderen een steek maken met een camee over
vriendschap”.
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Bron: Speld: vaste prik voor betrouwbaar nieuws

Poppenkast en Engelse les…
De Amsterdamse Boekhandel biedt activiteiten aan
voor (jonge) kinderen. Kijkt u maar even hier!
Poppenkast op school…
Ook poppenkast op school: groep 8 leerlingen voor
de kleuters. En ze hebben het goed geoefend èn
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onze kleuters zijn een dankbaar publiek. Ze
genieten met volle teugen. Impressie van de
Zonnebloem.
Zuid Cup schoolvoetbal…
Leerlingen van groep 7a en 7b hebben meegedaan
aan het voetbaltoernooi Zuid Cup. U vindt hier een
verslag van meester Niels en de foto’s.
Volgend schooljaar…
Binnenkort ontvangt u informatie aangaande het
nieuwe schooljaar. Het betreft natuurlijk
onderwerpen als:

Wie worden de nieuwe leerkrachten van mijn
kind(eren)?

Op welke dagen werken zij?

Wat zijn de vakantiedata?

Wanneer zijn de studiedagen van het team?

Wat zijn de belangrijke data van het schooljaar?

Komen er nieuwe leerkrachten?

Zijn er leerkrachten die afscheid nemen?

Wat heeft mijn kind in de nieuwe groep nodig?

Zijn de schooltijden hetzelfde?
Wat betreft de laatste vraag ontvangt u al vast wat
informatie in het kopje hieronder
Kleine wijziging woensdag schooltijd…
Dit schooljaar heeft het team van de
St. Jozefschool eens kritisch gekeken
naar de onderwijstijden van de
kinderen / schooltijden. U weet het:
wij streven naar effectieve
onderwijstijd in een week en op jaarbasis. Het
minimum aantal onderwijsuren dat gemaakt moet
worden is wettelijk bepaald. Ook de ASKO, ons
bestuur stelt een minimum vast. Tevens vinden wij
het belangrijk dat het onderwijzend personeel, die
effectieve invulling van de onderwijstijd moet
realiseren onderdeel uitmaakt van een lerende
organisatie. Bekwaam personeel blijft bekwaam /
bekwaamt zich als er samen op de werkvloer
geleerd wordt. Ook daar is tijd voor nodig! De som
1+1 = 3 geldt, want door de onderwijstijd iets te
verlengen komen we op gemiddeld 940 uur voor de
leerlingen uit, houden we marge-uren over die
ingezet kunnen worden voor het team en allebei
bevorderen ‘t het leren van de leerlingen. Wederom
een lang verhaal om u al vast te vertellen dat de
woensdagochtend met een kwartier verlengd wordt
m.i.v. schooljaar 2015-2016. De schoolbel klinkt
dan i.p.v. 12.15 om 12.30 uur. De oudergeleding
van de MR heeft met het voorstel van het team
ingestemd.
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Praktijk fietsexamen …
Al tijd weer dat fietsexamen! Ja ja, na
het theoretisch deel staat de praktijk op
het programma. De leerlingen van de
groepen 8 kennen alle verkeersregels en
borden, maar kunnen zij nu als fietser op
de weg deelnemen aan het verkeer?
Daarop geeft het praktisch verkeersexamen
antwoord. De controleurs langs het examenparcours
hebben geconstateerd dat alle kinderen de juiste
houding en vaardigheden in het examen hebben
laten zien. Proficiat voor de leerlingen. Het blijft
natuurlijk -en wij herhalen dat echt met klem- zaak
dat de leerlingen samen met u veel oefenen in het
verkeer. Want alleen dat maakt dat zij een voor
zichzelf en anderen veilige verkeersdeelnemer zijn
en/of worden.
Eindfeest…

St Jozef School Eindfeest op vrijdag
26 juni vanaf 17:00-20:00. Wij hopen
net als vandaag op mooi weer, dit jaar
hebben we weer een leuk programma met een aantal
nieuwe attracties voor de kinderen, waaronder de
terugkeer van de Rodeostier! Het feest is met
muzikale invulling van de St Jozef School band en
DJ. Aankomende week zal de OR vrijwilligers
vragen om op de avond mee te helpen, in de klassen
worden lijsten opgehangen waar je je naam en
tijdstip kan invullen.
Wij hopen jullie allemaal te zien op vrijdag 26 juni
voor een mooie afsluiting van het schooljaar, tot
dan!
Sander Baumann namens de OR
Berichtje van stichting Vajra…
Beste mensen de Jozefschool,
Stichting Vajra heeft een geweldig
bedrag van de Jozefschool
ontvangen! Ik begrijp dat leerlingen
een actie hebben gevoerd op school
met dit fantastische resultaat. Wij willen de school
en vooral de kinderen hiervoor heel hartelijk
bedanken.

In het gebied waar Vajra actief is, is veel schade en
leed. Er zal veel opnieuw moeten worden
opgebouwd. Maar Vajra is specialist in
opbouwwerk. Jullie kunnen er zeker van zijn dat het
geld dat Vajra ontvangt voor 100 procent gebruikt
wordt voor de wederopbouw in het getroffen
gebied: herbouw van scholen, van
gezondheidsposten, hulp aan getroffen families en
aan kinderen die hun ouders verloren hebben.
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Met vriendelijke groet, namens stichting Vajra,
Marlies Hagers
Vergadering Opgroeien in Zuid…
Bijgevoegd treft u de flyer aan voor de vergadering
‘Opgroeien in Zuid’ van het bestuur van stadsdeel
Zuid. Voor vragen en of opmerkingen; mailt u mij
gerust.
Anita Veldman,Gebiedspool stadsdeel Zuid
Kinderdisco…

Hierbij de flyer voor de kinderdisco a.s. vrijdag
en een aankondiging voor een kleine serie
Bollywood dansen.
Villa Randwijck
Lezen in de vakantie…
Het lezen in de vakantie op peil houden? Dat kan
met deze app.
Noodkreet circus Elleboog…
Circus Elleboog is al 65
jaar een begrip in de
Amsterdamse
samenleving. Elleboog
Nu wil de gemeente van Amsterdam de gehele
subsidie van Circus Elleboog stopzetten. Dit zou het
einde van Elleboog betekenen. Dit mag natuurlijk
absoluut niet gebeuren! We proberen de
gemeenteraad op andere gedachten te brengen.
Onder andere door ze een petitie te overhandigen,
die door zo veel mogelijk mensen ondertekend is.
Daarom vragen we u onze petitie “Red Elleboog” te
tekenen. Mocht u ons op een andere manier willen
en/of kunnen steunen, dan horen wij dat uiteraard
graag.
Met vriendelijke groet,
namens alle medewerkers van Elleboog,
Angelina van Groezen, Directeur Bestuurder

Apenkoppengroep hadden we radijs,
cherrytomaatjes, wortel en nog veel meer. Toen de
plantjes groot genoeg waren, moesten ze omgepot
worden. Met een aantal kinderen zijn we naar het
balkon gegaan, waar onze plantenbakken staan.
Kinderen leren veel van de groente en fruit als zij
het zelf mogen planten en zijn sneller benieuwd hoe
het zal proeven. Hopelijk kunnen wij het snel
proberen!
Dit is maar één van de activiteiten die
Kinderopvang Mirakel organiseert voor de
kinderen.
Wilt u eens komen kijken en sfeer proeven? Wij
nodigen u graag uit voor een rondleiding. U kunt
hiervoor contact opnemen met ons afdeling
plaatsing en planning 020 – 661 3035 of mailen
naar info@kdvmirakel.nl.
Belangrijke data…








ma 16 jun en di 17 jun
startadviesgespr gr 7…

do 18 jun kleuterafscheid voor
genodigden…
di 23 jun afscheidsavond gr 8a voor
genodigden…
woe 24 jun afscheidsavond gr 8b voor
genodigden…
do 25 jun 2e rapport…
vr 26 jun Eindfeest…
vr 3 jul tot 12.00u

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

Tuinieren op BSO Mirakel...
U kent natuurlijk allemaal de
actie met de moestuintjes. Een
mooie gelegenheid voor de
kinderen op onze BSO om
hiermee aan de slag te gaan.
Eerst moest er aarde gemaakt
worden, maar hoe doe je dat? Dit was heel simpel,
er moest gewoon wat water bij. Hierna konden we
de zaadjes in het bakje doen samen met de aarde.
Voor kinderen is het erg leuk om te zien hoe dit
proces gaat.
Eerst is er niks en hoe langer je wacht en hoe beter
je ze verzorgd, hoe meer plantjes er komen. Op de
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