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Beste ouders/verzorgers,








Wist u dat…
 wij GOED in Goede Doelen zijn?
 de ‘spontane’ flessenactie voor Sint
Maarten een succes was?
de leerlingen van de groepen 7 nu langs uw
deur kunnen komen?
zij actief zijn met de oude vertrouwde
Kinderpostzegels?
straks de Edukans schoenendoosactie
georganiseerd wordt?
wij met kerst vaak wat kleins organiseren
voor kinderen in omgeving van onze
kinderen?
onze sponsorloop door deze acties uitgesteld
wordt naar een nader te bepalen datum?

Schoolreisje…
De vele bussen stonden al weer vroeg klaar: te
wachten op die enthousiaste kinderen voor het
heerlijke schoolreisje. Luid toeterend vertrokken de
kleuters en zo hoort het ook!
Het weer bij start was ietsje minder maar al gauw
klaarde het op. Geniet u ook zo van de
belevenissen. Kijkt maar even hier voor een kleine
impressie.

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

De
MR zal enkele commissies opstarten, waar u als
ouder deel van kunt uitmaken!
Op die manier kunt u meedenken over onderwerpen
als Groei, Communicatie of Onderwijs anno 2017.
Spreek ons gerust aan als u input heeft, stuur ons
een mail via stjozef.mr@askoscholen.nl, en
bezoek op onze pagina.
Samenvatting MR notulen…
De notulen van de MR worden (na goedkeuring in
de volgende MR vergadering, dus met enige
vertraging) geplaatst op de website van school.
Samenvatting notulen 20 juni 2017
De PMR heeft de formatie (welke leerkracht voor
welke klas) gevalideerd en OMR heeft ter
kennisgeving aangenomen. De MR heeft haar
zorgen geuit omtrent de kwaliteit van het Groeiplan,
en daarover met Directie afspraken gemaakt.
De door MR opgevraagde beleidsplannen omtrent
Communicatie, Zorgplan, Personeelsbeleid en info
over Engelse les zijn (gedeeltelijk) aangeleverd
door directie en zullen in de volgende MR
vergadering worden besproken.
Goede doelen Goed…
We hebben spontaan de flessenactie voor Sint
Maarten en de andere Bovenwindse Eilanden
georganiseerd. Met veel dank aan Jumbo en meneer
Willem is het spontaan en prima verlopen. We
hebben € 260,00 opgehaald. School heeft wederom
het bedrag vanuit een ‘potje’ verhoogd met een
‘substantieel’ bedrag. Dank aan alle kinderen en
ouders voor de flessen en de actie!

De MR is er voor inspraak, instemming van
grote plannen, en meedenken…
Dit jaar bestaat de MR uit 4 ouders: Kees Joosse
(voorzitter), Martijn Stenneberg (vicevoorzitter),
Paula Maring, Peter Morsing, en 4 leerkrachten:
Charlotte van der Putten, Sarah den Ouden, Wendy
van Rooij en Françoise Blaauw. Detty Feenstra is
aangewezen als vaste secretaris.
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Inschrijven Kennismakingsgesprekken…
Volgende week ontvangt u een brief met daarin alle
gegevens om in te schrijven voor de
kennismakingsgesprekken.
Kinderboekenweek…
Volgende week begint de
“Kinderboekenweek”, 4 t/m 15
oktober.
Het thema is ‘Gruwelijk eng!’.
Dus dat belooft veel spannend
leesplezier.

De St. Jozefschool doet natuurlijk ook dit jaar weer
mee aan Boekenweek. Voor alle klassen zijn er in
deze week schrijvers uitgenodigd om een
presentatie te geven. En als afsluiting van de week
is er de Boekenverkoop.
Vrijdag 6 oktober is de Boekenwinkel op de
Jozefschool geopend om 12:00 en om 14:45 in de
kleine Gymzaal. Ook dit jaar verzorgt de
Amsterdamse Boekhandel de waar.
Alle populaire kinderboeken (en meer) worden dan
te koop aangeboden. En dit jaar worden er 2 extra
kassa’s met pin bijgezet. Dus, wij zijn er klaar voor.
Let wel, 10% van de opbrengst van de verkoop gaat
naar onze eigen Jozefbibliotheek.
Dus een extra boekje kan om meerdere redenen
geen kwaad.
Wilt U zeker zijn van een speciaal boek voor de
Herfstvakantie? Dit jaar is het mogelijk om boeken
speciaal voor U te reserveren. Deze kunt U dan 6e
oktober op school afhalen. U doet dit door voor 5
oktober een email te sturen naar
info@deamsterdamseboekhandel.nl onder
vermelding van uw naam en gewenst(e) boek(en).
Wij zorgen ervoor dat Uw bestelling klaar staat.
Tot de 6e oktober,
Met vriendelijke groet,
Namens de Ouderraad
Daan, Jeroen, Menno, Monique
Mini Marathon 2017…
Ook dit jaar organiseert Dynamo de Mini
Marathon. Dit betreft een 1 kilometerloop, die
wordt gehouden tijdens de Marathon van
Amsterdam op zondag 15 oktober. Zie ook de
eerder gestuurde e-mail.
Inschrijven doen de kinderen persoonlijk bij mij, en
dit kost één euro. Deze euro komt ten goede aan
Ronald McDonald VU Kinderstad.
Let op: ik kan maximaal 80 kinderen inschrijven,
en vol = vol. Op dit moment gaat de teller al over
de 50! In verband met het schoolkamp aankomende
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week is het ook mogelijk om
een envelopje met naam en inschrijfgeld in mijn
postvakje te leggen.
Zondag 15 oktober 2017
Verzamelen bij St. Jozefkraam en afhalen
startnummer: 09.15 uur
Warming-up: 09.30 uur
Start 1KM loop: 09.45 uur
Veel succes!
Meester Niels
Spelen bij Kinderopvang Mirakel…
Kinderopvang Mirakel staat al 25
jaar voor professionele
kinderopvang voor ieder kind in een
veilige omgeving, waar creatief
denken, ontdekken en spelen
centraal staat. De kwaliteit die wij
bieden, onze medewerkers en de
sfeer op de vestigingen heeft er voor gezorgd dat
wij bij de top 5 van de beste
kinderopvangorganisaties van Amsterdam horen.
Wat maakt BSO Kalfjeslaan zo bijzonder?

Gevestigd in de Sint Jozef School

Ruime speelmogelijkheid zowel buiten als
binnen (gymzaal)

Themagericht werken door dagelijkse knutsel-,
kook- en spelactiviteiten

Workshops gedurende het jaar, Sterrenjacht en
sportdag

Uitstapjes in de vakanties

Kinderkapper
Wilt u eens komen kijken? 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.
Gezinsviering in de St. Augustinuskerk…
Zondag 1 oktober a.s. om 10.30
uur is er in de Augustinuskerk
aan de Kalfjeslaan weer een
gezinsviering met medewerking
van het kinderkoor “Prima Voce” onder leiding van
Lizette Bertelsmann. Wij vieren deze zondag
“Allemaal verschillend zijn”. Door middel van een
aansprekend verhaal wordt benadrukt dat iedereen
welkom is bij Jezus en speciaal kinderen.
Van harte hopen wij dat veel kinderen met hun
ouders zondag in de viering om half elf aanwezig
willen zijn. Voor de allerkleinsten is er een gezellig
samenzijn in de parochiezaal.
Vind je het leuk om mee te zingen in het
kinderkoor: er is iedere dinsdag repetitie van 17.45
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tot 18.45 uur. Neem dan contact op met de dirigente
Lizette Bertelsmann
De Werkgroep gezinsvieringen Augustinusparochie
Belangrijke data…
ma 2 tot do 5 okt gr 8 kamp…
di 3 okt studiedag; alle kinderen vrij…
woe 4 okt start Kinderboekenweek…
do 5 okt staking…
vr 6 okt boekverkoop KBW…
maandagmiddag 9 okt wel school…
di 10 t/m vr 13 okt ’s middags kinderen vrij…
ma mid 10 okt t/m vr mid 13 okt
kennismakingsgesprekken…
ma mid gr 5 t/m 8 repetitie in
Concertgebouw…
woe 11 okt gr 5 t/m 8 optreden in
Concertgebouw…
ma 23 okt t/m vr 27 okt herfstvakantie…













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