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Beste ouders/verzorgers,






Wist u dat…
 wij een Oplis school zijn?
 dit betekent dat wij ieder jaar meerdere
studenten intensief opleiden in
samenwerking met de HvA?
er aankomende week 5 studenten bij ons gaan
starten in het eerste semester?
deze studenten ook ons weer inspireren met
hun lesactiviteiten en inzichten?
wij het enorm belangrijk en leerzaam vinden
om studenten te begeleiden?
we ze allen een hartelijk welkom heten?

Schoolreisje…
Aanstaande donderdag 27 september gaan de
groepen 1 t/m 7 op schoolreisje. Via de mail heeft u
de brief met informatie ontvangen. Wij hopen
natuurlijk op hetgeen we inmiddels zo gewend zijn:
een zonnige nazomer.
Tijden secretariaat…
Onze nieuwe administratrice
is Vicky Hecker. Vicky is
Amstelveense van origine en
heeft er veel zin in. Ze wordt
op dit moment ingewerkt
door Jacky. Vicky zal in
tegenstelling tot Jacky iedere
dag op school aanwezig zijn.
Houdt u graag wel even
rekening met haar werkuren.
Vicky is er van 8.00uur tot 13.00uur. Ook Jacky zal
naast het inwerken dit schooljaar op de woensdagen
als ‘vrijwilliger’ nog komen werken. Kortom: we
hebben een goed bezet secretariaat.
Gymnastiekleerkracht…
Meester Niels gaat ons verlaten. U heeft dat voor de
vakantie al van ons vernomen. Wij zijn hard op
zoek gegaan naar een vervanger. En dat is ons voor
nu gelukt. De nieuwe vakleerkracht is juf Charlotte
van Gellekom. Charlotte heeft na het behalen van
haar ALO-akte een jaar gereisd in Australië en
Nieuw-Zeeland en gaat nu lekker werken aan haar
onderwijscarrière. Ze gaat fulltime werken; dat
betekent dat ook de kleuters gymles van haar
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krijgen. In principe betreft het een tijdelijke
aanstelling tot de Kerstvakantie. Charlotte heeft
deze week al met meester Niels meegedraaid en zal
dat volgende week ook doen. Veel succes Charlotte.
Vrijdag 28 september is de
laatste dag van meester Niels.
We danken Niels voor zijn
uitmuntende expertise, z’n
relaxte en prettige omgang met
de kinderen en gunnen hem wederom een prachtige
nieuwe carrière in een ander type onderwijs. Dank
je wel Niels!
OR en MR stellen begroting vast…
In het eerste gezamenlijke overleg heeft de MR de
begroting van de OR vastgesteld. U ontvangt
binnenkort hier uitgebreid informatie over. De
ouderbijdrage is wederom hetzelfde gebleven als
alle andere jaren. De penningmeester zal spoedig
(eerder dan andere jaren) overgaan om u uit te
nodigen tot betaling en/of de machtiging in gang
zetten.
Hard gewerkt aan de sponsorloop…
We willen erg graag de Gouden Weken afsluiten
met een sportieve prestatie van de leerlingen, die
ook voor het vervolg van het schooljaar een gunstig
effect kan hebben. Namelijk wederom een heuse
sponsorloop organiseren. Het geeft wat ‘voeten in
de aarde’😊 en we hopen dat het lukken gaat! De
sponsorloop heeft een tweeledig doel: een extra
computerkar erbij voor de kinderen èn een
inzameling houden voor het KWF. U begrijpt dat
wij het KWF nog meer onderzoeksgeld gunnen om
het goede werk voort te zetten.
10% regeling boeken…

Weet u dat er een 10%
regeling voor boeken is?
Bij de Amsterdamse
Boekhandel kunt u 10%
voor de St. Jozefschool
verdienen als u daar een
boek koopt. U vertelt dan aan de kassa dat uw kind
op de Jozefschool zit en zij ‘geven’ ons dan 10 %
…natuurlijk in de vorm van boeken. Zo is het een
win-win situatie. Uw kind heeft een nieuw boek en
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ook de school kan een nieuw boek aanschaffen. Dit
kan ook digitaal! Maakt u daarom graag gebruik
van de onderstaande link. Het gaat even snel als de
‘meer bekendere’ internetboekhandels.
Zoals u vorige Nieuwsbrief heeft kunnen lezen, is
de bibliotheek prachtig ingericht. Er zijn zo’n 1000
boeken uit gehaald (veel gaan naar de andere
locatie) en er worden weer veel
boeken ingekocht. Wij komen aan dit
budget door: de Ouderraad, de 10%
regeling bij de jaarlijkse
boekenverkoop op school en uw
bijdrage wanneer u een boek in de winkel of online
koopt.
De bibliotheek zal woensdag 26 september van start
gaan. Fijn hoor! Lezen maar!
Schooltijden…
Het is fijn om te zien dat iedere ochtend een grote
groep kinderen en ouders al -voor de schoolbelklaarstaat om het gebouw te betreden. Deze
kinderen komen lekker altijd op TIJD. Zoals u weet
starten de lessen om 8.30uur. De tweede bel gaat
ietsje eerder zodat u met het geluid van die bel snel
afscheid kunt nemen. We hechten er belang aan de
onderwijstijd zo optimaal mogelijk te benutten. Met
ingang van dit schooljaar zal het secretariaat iedere
maand ‘controleren’ of alle kinderen op tijd in de
klas zijn.
Oproep: bankje voor onze Jozef Dependance
De dependance is al mooi ingericht. De
keukenblokken in de klaslokalen zijn nu af en de
bovenverdieping ziet er steeds aangekleder uit. We
zijn nog op zoek naar een leuk bankje om in de hal
neer te kunnen zetten. Een kleine salontafel of
fauteuil is ook welkom. Wie heeft er nog een staan
die ‘over’ is en kan ons hier blij mee maken?

aansprekend verhaal horen we
hoe fijn het zou zijn als er meer vrede in de wereld
zou zijn.
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
tot 18.45 uur. Neem dan contact op met de dirigente
Lizette Bertelsmann
De Werkgroep gezinsvieringen Augustinusparochie
Enorme schok…
We hebben geschrokken kennis genomen van het
verschrikkelijke ongeluk in Oss. Woorden zijn er
niet om het verdriet van de ouders, familie,
gemeenschap en professionals (BSO’s, hulpdiensten
leerkrachten) te vatten. Wij leven erg mee met hen
en de school waar de kinderen op zaten. Er gaat een
kaartje naar de school.
Belangrijke data…





ma 24 sept fotograaf…
woe 25 sept gr 7 kinderpostzegels…
do 27 sept gr 1 t/m 7 schoolreisje…
ma 1 okt t/m do 4 okt kamp gr 8…

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

Wasmand met gevonden voorwerpen...
Al na twee weken puilde de wasmand bij de
gymzaal uit met allerlei gevonden voorwerpen,
voornamelijk kleding. Mocht uw kind iets kwijt
zijn, dan zou het daar kunnen liggen. We legen de
mand regelmatig.
Berichtje uit de St Augustinuskerk…
Zondag 7 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 “Vrede”. Door middel van een
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