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Beste ouders/verzorgers,





Wist u dat…
 de kop eraf is?
 wij het fijn vinden alle kinderen
weer te zien?
wij genieten van de vakantieverhalen?
er zin in hebben?
wij bij thuiskomst wel even languit op de
bank willen?

Communicatie…

Graag informeren wij u in
deze Nieuwsbrief wat u (bij
de start) aan berichtgeving
van ons kan verwachten. U
heeft al het Welkomstbericht
ontvangen en een eerste
Nieuwsbrief. In principe is de tweewekelijkse
Nieuwsbrief hèt communicatiemiddel van de
school. Deze Nieuwsbrieven ontvangt u per mail
(via Bratpack) maar staan natuurlijk ook bij Nieuws
op de site vermeld. Wij hopen dat u echt de moeite
neemt om de Nieuwsbrieven te lezen. Ondanks dat
er vaak ook een vrolijke toon neergezet wordt, is de
boodschap wel inhoudelijk bedoeld. Het is
onhandig wanneer u relevante informatie mist.
Om u te informeren over hetgeen de komende
weken / maanden speelt hebben wij voor u
Kwartaalberichten per bouw. U leest daarin welke
activiteiten eraan komen voor de diverse
leeftijdsgroepen, maar ook hoe de activiteit
vormgegeven wordt. Als voorbeeld noemen wij het
Sinterklaasfeest. Daar geven wij voor kleuters
natuurlijk een andere invulling aan dan voor de
groep 8. Zeer binnenkort ontvangt u dus dit eerste
Kwartaalbericht tot de herfstvakantie.
De website dient ervoor om algemene zaken met u
te delen, maar ook via het ‘Klassenboek’ leuke
weetjes vanuit de groepen te laten zien. We streven
ernaar om het huiswerk voor de bovenbouw ook een
plekje te geven op het eigen deel van de groep.
Zodat u op de hoogte bent wat in de agenda van uw
kind moet staan.

nieuwsbrief 02-09-2016

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

Dan hebben wij nog de face tot (groeps)face
communicatie voor u in petto. Op de
informatieavond nemen wij graag het lesprogramma
van het schooljaar met u door. U kunt tevens
kennismaken met nieuwe (mede) ouders.
Wanneer er bijzondere berichten zijn voor aparte
groepen, b.v. een wijziging in de groepsbezetting,
afwezigheid van leerkrachten etc. dan ontvangt
alleen de betreffende groep een brief via ParnasSys.
Dit middel wordt ook benut voor brieven van
algemene aard: Avondvierdaagse bijvoorbeeld.
En hoe verloopt uw contact met de leerkracht? Onze
kennismakingsgesprekken zijn bedoeld om over uw
kind te praten. We nemen daar meer tijd voor. Wilt
u tussendoor de leerkracht spreken dan kunt u altijd
via de website bij de eigen groep onder de foto van
de leerkracht klikken om een mail te sturen.
Berichtjes als tandartsbezoek e.d. kan ook via de
mail. Uw kind kan dat natuurlijk ook zelf
doorgeven aan de leerkracht.
En zo klepperen wij wat af met elkaar!
Rectificatie Welkomstbericht …
In ons welkomstbericht stond al
wel een foutje. Tijdens de
kennismakingsweek is de
eindtijd van school alle dagen
12.30uur. Er stond abusievelijk 13.00u als eindtijd.
Maar dat is de tijd dat de leerkrachten starten met de
gesprekken. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging
om digitaal in te tekenen. Met dank aan de meest
secuur lezende ouder van school!
Opa’s en Oma’s lezen voor…
Welke Opa of Oma kan het
beste voorlezen? De
Amsterdamse Boekhandel
organiseert samen met
Stichting3 en een aantal andere
boekhandels in Amsterdam een gezellige
voorleeswedstrijd voor alle Opa’s en Oma’s met
een voorronde in de winkel en de grande finale op 8
oktober in de Kleine Komedie! Hoe leuk is dat!
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Voor onze eigen voorronde op dinsdag 27
september hebben we een heel bijzonder jurylid
gevraagd en dit is de schrijfster en illustratrice
Charlotte Dematons (bekend van de Gele Ballon en
Nederland). De andere juryleden zijn Denis Stirler
en een lieve boekenwurm van 12 jaar!

zijn van deze teams. Dus zij verdienen ook een
huldiging van de kinderen van de St. Jozefschool.
Wijziging in Management Team…

T/m 20 september 2016 kunnen kinderen hun Opa
of Oma opgeven via
info@deamsterdamseboekhandel.nl voor deze
voorronde. Doe het snel, want er moet natuurlijk
ook nog geoefend worden. Het boek waaruit wordt
voorgelezen is Tobber, gemaakt door Charlotte
Dematons.
We hopen dat jullie deze voorleeswedstrijd onder
de aandacht willen brengen van de kinderen – en
eventueel hun Opa’s en Oma’s.
De Amsterdamse Boekhandel
www.deamsterdamseboekhandel.nl
P.s. Wist u dat u via onze website boeken kunt bestellen bij de
Amsterdamse Boekhandel en dat school dan 10% ontvangt?
Kijkt u daarvoor hier.

Klein feestje…

Binnenkort wordt SCHOOLPLEIN 14 natuurlijk
met een klein feestje geopend. Wij nodigen u daar
vanzelfsprekend voor uit. Dat zal waarschijnlijk
direct bij aanvang school zijn. Schoolplein 14 is ons
geschonken door een ouder van school, die
werkzaam is geweest bij de Johan Cruijff
Foundation. Het idee achter het schoolplein 14
wordt mooi verwoord in de 14 regels van Johan
Cruijff.
Het feestje staat dan direct ook in het teken van
kleine huldiging voor de behaalde zilveren en
gouden medailles op de Olympische Spelen van het
hockeyteam en het roeiteam. Want op onze school
zitten kinderen jaja wiens mama en papa de coaches
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We zijn dit schooljaar gestart met een verandering
binnen het MT. Juf Eva Kock heeft bij de
formatiegesprekken aangegeven haar
teamleiderschap (OB) na 6 jaar neer te willen
leggen en zich te focussen op een andere bouw. Zij
staat dit schooljaar in de beide groepen 8 en werkt
samen met juf Charlotte en meester Edwin. Juf
Ivica Grobben (teamleider BB) heeft op de valreep
de wens uitgesproken om tijd voor bezinning op
arbeid te nemen en heeft na lang (schoolvakantie)
innerlijk beraad haar ontslag ingediend. Dat
betekent dat het Management Team nu bestaat uit
juf Françoise en directeur Reina (met als aanvulling
op beleidszaken de beide Intern Begeleiders Ingrid
Bruinsma en Mirjam Honsdrecht). Het MT heeft
daarom besloten ook zelf in beraad te gaan en de
komende periode tijd en ruimte te nemen om de
organisatiestructuur van school te overdenken.
Overigens gaan wij juf Ivica als school enorm
missen, want zij heeft in die 13 jaar een mooie
stempel gedrukt op het onderwijs op de St.
Jozefschool. En wij missen in haar ook een
hartelijke en betrokken collega. Maar we snappen
het wel!
Belangrijke data…






di 6 sept infoavond gr 5 t/m 8
woe 7 sept 8.30u bijeenkomst
klassenouders gr 5 t/m 8

do 8 sept infoavond gr 1 t/m 4
do 8 sept 20.00u bijeenkomst klassenouders gr 1
t/m 4
ma 12 sep start week kunstenaar Christo

Met vriendelijke groet,
Françoise Blaauw, (teamleider) en Reina Atteveld
(directeur)
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