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Beste ouders/verzorgers,

•

•
•

•

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

Wist u dat…
•
ieder teamlid het weer een feestje
vindt om lekker op school fysiek
onderwijs te geven?
juf Nel vorige week vrijdag getrouwd is en
geen feestje mocht geven door de Corona
regels?
juf Nel dit feestje nog ‘in the pocket’ houdt?
juf Anouk een bescheiden feestje vierde
omdat zij geslaagd is voor haar PABO
diploma?
de kleuters een klein wonderfeestje beleven,
want vele rupsen ontpoppen zich tot
vlinders?

telefonisch, Teams, Google en Zoom. We zetten er
vaart achter!
Fotograaf…

U heeft inmiddels al een brief
ontvangen. Voor vrijdag
12.00uur kunt u nog intekenen
op de broertjes/zusjes foto voor
woensdag. Zie eerder
verstuurde brief. Welke dag is de groep van mijn
kind voor de individuele foto aan de beurt:
Maandag: 3 t/m 5 en 6a
Dinsdag: kleuters en 6b en 7
Woensdag: Speelweide en groepen 8
Schoolreisje verzet…
Het schoolreisje van de groepen 1 t/m 7
verzetten we naar het einde van het schooljaar. Ons
bestuur heeft bepaald dat schoolreisjes, anders dan
een educatief uitje, niet door mogen gaan. De
nieuwe datum wordt in overleg met de Ouderraad
binnenkort vastgesteld.
Kamp groepen 8…
Het kamp van de groepen 8 kan wel doorgaan. Zij
zijn 4 dagen vooral in de buitenlucht en de setting is
met elkaar en de leerkrachten en er is geen contact
met andere groepen of volwassenen.
Schooltuinen…

Voor meester Harro (exAmstelveense leerkracht)
een ware belevenis: de
Amsterdamse
schooltuinen. Ja.. ja de
gemeente Amsterdam
vindt het erg belangrijk
dat de Amsterdamse (en
Amstelveense kinderen
op de Amsterdamse St.
Jozefschool) gezond
opgroeien en daar hoort
ook in de groepen 6 en 7
‘schoffelen in je tuintje’
bij. De foto, die Harro
maakte, spreekt voor

Bericht van ons bestuur…
We zijn op orde en kunnen in school goed het
onderwijsprogramma uitvoeren. Corona of niet!
Toch zijn er zorgen en is niet alles mogelijk. U leest
in de brief van het bestuur wat er mogelijk nog op
uw en ons pad komt.
En als… wat dan…
Zo spoedig als mogelijk zetten de leerkrachten ook
een deel van het onderwijsprogramma online via
Teams klaar. Want moet uw kind verplicht
thuisblijven, maar voelt / is uw kind zich niet ziek?
Dan willen we natuurlijk dat hij/zij lekker thuis ook
aan het schoolwerk kan werken. Door dit samen
even goed op te pakken, voorkomen we ook dat we
u en de kinderen -net als in maart- moeten
informeren via Parro, Whatsapp, Outlook,
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Ouderraad…
De Ouderraad is achter de schermen al hard aan het
brainstormen en aan het werk om dit schooljaar te
vullen met verantwoorde activiteiten conform de
richtlijnen. Veel is nu -vanzelfsprekend- nog niet te
bepalen. Maar dat er een club ouders bij elkaar zit
die zoals altijd vol enthousiasme voor de kinderen
een plezierig schooljaar regelt, moge duidelijke zijn.
U zult via deze Nieuwsbrief regelmatig op de
hoogte gehouden worden van activiteiten die wel of
anders mogelijk zijn. Tipje van de sluier: de
Ouderraad denkt al na over de wijze waarop er een
digitale kinderboekenverkoop kan plaatsvinden.
Want boeken lezen is en blijft zo leuk!!! Dank jullie
wel: Club Ouders Ouderraad.
p.s. de Ouderraad beheert en int via school de
ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 en de
overblijfbijdrage. De hoogte van deze bedragen is nu nog
niet bekend, want binnenkort staat het overleg gepland
met de MR over de verantwoording van de kas en
begrotingsvoorstel van de OR.

Kennismakingsgesprekken…
In de hele week van 28 september vinden de
kennismakingsgesprekken plaats. Zoals vorige jaren
als pilot uitgeprobeerd gaan we steeds meer praten
met in plaats van praten over kinderen. In ieder
geval zijn de kinderen vanaf groep 5 welkom bij dat
gesprek. Voor deze gesprekken hebben we 2
middagen in de jaarkalender vrij gemaakt, te weten
maandag 28ste en dinsdag 29ste vanaf 13.00uur. De
andere dagen is er gewoon tijd na schooltijd
beschikbaar. In verband met de RIVM richtlijnen
verzoeken wij u vooraf dit contactformulier in te
vullen en dit mee te nemen naar het gesprek. Deze
formulieren worden na 2 weken vernietigd. In
school moet er afstand gehouden worden tussen
volwassenen, dus er kunnen niet meerdere ouders
van één groep elkaar in school ontmoeten. Buiten
‘op afstand’ is dat natuurlijk wel mogelijk. Het kan
zijn dat de leerkracht u vanachter een scherm te
woord staat. U ontvangt van de groepsleerkrachten
t.z.t. een uitnodiging om in te tekenen via Parro.
Wilt u zelf niet op bezoek komen, dan kunt u dat
kenbaar maken aan de leerkracht en dan wordt een
sessie in Teams ingeregeld.
Het regent en dan…
gaan de kinderen op de Jozefschool ook lekker
buitenspelen. U zorgt er daarom altijd voor dat de
kinderen goede regenkleding op regenachtige dagen
aan- of mee hebben. Lekker buitenspelen, ook in de
regen, noemen wij ons regenbeleid. Bij heel erg
slecht weer, genieten de kinderen van achter het
raam naar het onstuimige weer buiten.
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Zoals een ouder ooit opmerkte:
‘er is geen slecht weer, er is alleen slechte
regenkleding’

Schoolbibliotheek…
We hebben op school twee prachtige bibliotheken.
Eén voor de kleuters met veel voorlees- en
prentenboeken, waar in de kleutergroepen veel uit
gelezen wordt en één voor de groepen 3 t/m 8. Deze
bieb staat vol met de modernste boeken en
geweldige klassiekers uit de kinderliteratuur. We
starten nu met een nieuw systeem Aura
(https://www.aura.nl/ ) genaamd, dat voor de
kinderen nog meer mogelijkheden bevat om diep te
verdwijnen in boeken, verhalen, illustraties en
fantasie. Zo kunnen de kinderen bv. zelf in het
softwareprogramma boeken recenseren, zodat
anderen dit boek ook willen lezen. Kortom het lezen
en de bieb krijgen de komende jaren een nieuwe
dimensie. MAAR er is wel assistentie gewenst van
één extra ouder. Want al z’n 20 jaar draaien de
beide bibliotheken geheel op ouders, tot het
uitzoeken en aanschaffen van nieuwe boeken aan
toe (niet uit eigen zak hoor!). Dus heeft u affiniteit
met lezen en vindt u het belangrijk dat lezen een
grote plek inneemt op de Jozefschool, meldt u dan
graag aan. Annette van Eijk (moeder van een
tweeling in de groepen 8) wil graag met u
samenwerken. Daarnaast kunnen we altijd ouders
wekelijks, tweewekelijks meedraaien in het
uitleensysteem. Bent u vrij op de woensdag of
vrijdag en vindt u het leuk om met kinderen over
verhalen en boeken te praten en de kinderen helpen
net dat ene speciale boek te vinden, meldt u dan ook
hier voor aan. Dat kan bij Annette via de mail
ajvaneijk@hotmail.com

Nieuws uit de Villa…
De groepen 5 krijgen les op de Villa St. Jozef. Dit
prachtige schoolgebouw is gelegen aan de Catharina
van Clevepark no 10. Er zijn daar drie lokalen op de
1e verdieping. Het gebouw, voormalig een heel
schoolgebouw, doet nu ook dienst als buurtcentrum:
Villa Randwijck. Het is mogelijk om daar iedere
dag een kopje koffie te drinken vanaf 9.30 tot
17.00uur. Bestudeert u graag de foto met het
Nieuws van de Villa, geschreven door kinderen van
de groepen 5. Graag uw speciale aandacht voor de
‘mop van de twee mandarijnen’.
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grasveld ophalen aan de
achterkant van school voldoende afstand houden en
op het (soms natte) gras staan. Dan kunnen de
groepen 3 op het stoepje naast het fietspad staan.
We zetten het voor de duidelijkheid vaak even af
met de geel-zwarte paaltjes. Dank voor uw
medewerking.
Pak je kans…
Alle kinderen in Nederland moeten kunnen
meedoen aan activiteiten op of na school. Heeft u
een laag inkomen en weinig vermogen?
Bijvoorbeeld omdat u werkt, maar weinig verdient.
Of omdat u een uitkering heeft? Dan kunt u hulp
krijgen voor de kosten voor schoolgaande kinderen.
Leest u graag de flyer van de gemeente Amsterdam
voor welke activiteiten u financiële ondersteuning
kunt aanvragen. Ook de gemeente Amstelveen heeft
deze regeling, alleen geen flyer van ontvangen. Belt
u daarvoor met de gemeente.
Talententent presenteert programma…
Dynamo heeft wederom een fantastisch naschools
activiteitenprogramma voor Amsterdam Zuid en
Buitenveldert samengesteld. Leest u graag dit
samen met uw kinderen door.
Belangrijke data…
• do 3 digitale sept informatieavond gr 1 t/m

4…
• ma 7 sept fotograaf…

Villa Randwijck…

•

di 8 sept fotograaf…

•

woe 9 sept fotograaf…

•

ma 14 sept studiedag 1 team, kinderen zijn vrij…

•

ma 21 sept t/m do 24 sept gr 8 kamp (onder
voorbehoud)…

•

do 24 sept gr 1 t/m 7 schoolreisje (onder
voorbehoud)… Verzet naar einde schooljaar…

•

ma 28 sept gr 1 t/m 7 kennismakingsgesprekken,
school tot 12.30u…

•

di 29 sept gr 1 t/m 7 kennismakingsgesprekken,
school tot 12.30u…

Sollicitatie Intern begeleider…
Op dit moment loopt de procedure voor het
aantrekken van een nieuwe Intern begeleider. Zodra
wij meer weten, hoort u dat van ons.
Ophalen kinderen groepen 3…
De leerkrachten van de groepen 3 hebben in de
middag meer ruimte nodig om een goed overzicht te
hebben over de kinderen, die opgehaald worden.
Willen daarom alle ouders die de kinderen vanaf het
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•

woe 30 sept gr 1 t/m 7 kennismakingsgesprekken,
school tot 12.30u

•

do 1 okt gr 1 t/m 7 kennismakingsgesprekken, school
tot 14.45…

•

vr 2 okt gr 1 t/m 7 kennismakingsgesprekken, school
tot 12.00ur 1 t/m 4 en 14.45 (5 t/m 8)…

•

do 1 okt t/m vr 9 okt Kinderboekenweek…
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•

vr 9 okt gr 1 t/m 4 (digitale?) boekverkoop om
12.00uur…

•

vr 9 okt gr 5 t/m 8 (digitale?) boekverkoop om
14.45uur…

•

ma 12 okt t/m vr 16 okt herfstvakantie…

Met vriendelijke groet,
Harro Rooijendijk en Reina Atteveld
directie
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