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Beste ouders/verzorgers,












Wist u dat…
 de eerste kunstenaar van het school
zich weer aandient?
 hij op 31 oktober 1632 in de
Nieuwe Kerk in Delft gedoopt is?
zijn geboortedatum niet echt bekend is?
zijn vroegste werk een paar schilderijen met
religieuze en mythologische onderwerpen,
waaronder ‘Christus in het huis van Martha’
en ‘Maria en Diana en haar Nimfen’, omvat?
hij rond1656 van onderwerp veranderde.
de meeste van zijn schilderijen daarna
intieme, serene en ‘goedburgerlijke’
taferelen weergeven?
de afgebeelde personen met dagelijkse
activiteiten bezig zijn en min of meer door
de schilder ‘betrapt’ lijken?
‘Meisje met de Parel’ en het ‘Melkmeisje’
beroemde werken van hem zijn?
u deze informatie ook terug kunt lezen op
https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_melkmeisje?



de schrijver van deze rubriek deze weetjes
daar ook heeft ge…..?
 u onder bij ‘belangrijke data’ niet meer de
naam van de kunstenaar ziet staan?
 uw kinderen u snel genoeg op de hoogte
brengen van de naam en het werk van deze
bijzondere Nederlandse kunstenaar?
OF… wist u het al?
Lessen op starten, dus op tijd komen…
U bent het van ons gewend! We starten
ook dit schooljaar weer met u erop te
wijzen dat het in het belang van het
onderwijs aan uw kind(eren) is dat de
onderwijstijd optimaal benut kan
worden. Ook u speelt hier een rol in
door de structuur en de regelmaat na een heerlijke
vakantie weer goed te organiseren. Op tijd komen is
een dingetje in deze ochtendorganisatie. Graag uw
aandacht hiervoor.
p.s. de onderwijstijden zijn berekenend op basis van 8.30u tot
14.45u exclusief 30 minuten buitenspelen en 15 minuten
lunchen.
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Schoolreisje…
De pretparken zijn geboekt, de bussen
zijn besteld, de ijsjes liggen klaar en
de hulpouders zijn gevraagd, iedereen
heeft er weer heel veel zin in; dit jaar
gaan de groepen 1 t/m 7 op donderdag
17 september op schoolreisje! De onderbouw gaat
naar Dierenpark Amersfoort, de middenbouw naar
Linnaeushof en de bovenbouw naar Drievliet. U
heeft al deze aparte brief met alle details via de
mail ontvangen. Graag neemt u dikgedrukte
opmerking in acht: geef liever te weinig dan te
veel snoep mee.
Juf Sarah, juf Mariette, juf Tjitske, Annemarie,
Dorette en Mariëlle
Sponsorloop voor meer digitaal…
We vertellen maar niet meer zo hard
van de digitale mogelijkheden die op
school geregeld worden, want wie weet
leest die ene ook mee. Enfin, snel
kunnen de kinderen weer aan de gang. Spoedig
infomeren en enthousiasmeren wij de kinderen voor
wat ‘rondjes hardrennen’. De datum van de
sponsorloop is in ieder geval gezet op 16 oktober,
de dag voor de herfstvakantie. U sponsort uw kind
straks toch ook?
Fotograaf op school…
Maandag 7 en dinsdag 8 september is de
schoolfotograaf er weer! Het is een overvol
programma maar het gaat vast veel mooie plaatjes
opleveren. Alle kinderen worden individueel, met
hun groep en samen met broertjes en zusjes die ook
op school zitten gefotografeerd.
Ik luis, jij luist en wij luizen…
De St. Jozefschool wordt regelmatig,
vaak na een schoolvakantie,
geconfronteerd met hoofdluis. In
Nederland komt hoofdluis vooral bij
kinderen voor. Meestal vlak na de
zomervakantie. Op sommige scholen is er dan
sprake van een explosie. Hoofdluizen veroorzaken
veel overlast, maar zijn op zich betrekkelijk
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onschadelijke beestjes. Ze kunnen echter wel jeuk
veroorzaken waardoor kinderen gaan krabben en
wondjes krijgen die kunnen gaan infecteren. Jeuk
treedt soms pas na één of twee weken op.
Hoofdluizen dragen geen ziekten over. Om
verspreiding te voorkomen is het erg belangrijk dat
snel maatregelen worden getroffen.
Dit is de inleiding van ons luizenprotocol. In alle
groepen hebben de ouders (hartelijk dank) al weer
de eerste controles uitgevoerd. En ja het speelt ook
na deze vakantie. Wij vragen u graag uw
medewerking door thuis, wanneer geconstateerd, op
adequate wijze te handelen.
Klassenouders bekend en in functie…
Van alle groepen zijn de
klassenouders bekend. Gezamenlijk
met directie en ouderraad is er al
overleg geweest en zijn de wensen ,
taken besproken en zijn er afspraken gemaakt. Wij
wensen alle klassenouders veel plezier en zien een
fijne samenwerking (school/ouderraad en alle
ouders) in het belang van een leuk en plezierig
schooljaar voor de kinderen tegemoet.
EEN FONKELNIEUW SEIZOEN…
We zijn begonnen! Een
Kraakvers programma met
nieuwe, maar ook bekende
namen, voorstellingen voor
klein maar ook voor groot. Met
interessante festivals en bijzondere specials. Kortom
helemaal Krakeling. Lees er alles over in het
nieuwe Magazien, af te halen in ons theater. Hierin
vind je naast het programma alles over de mensen,
leuke weetjes en achtergrondartikelen. Of kijk op
krakeling.nl
Krakeling

rouwverwerking bij kinderen, verzorgt in
Amsterdam twee workshops in de aula van
Begraafplaats Buitenveldert. Klik hier voor meer
info en de data.
Mirjam Wiersma - van Tooren
Coördinator, R.-K. Begraafplaats Buitenveldert,
Fred. Roeskestraat 103
Belangrijke data…











 ma 7sept en di 8 sept
schoolfotograaf (kinderen, leerkrachten
en ouders OR, MR en Vrienden van St.
Jozef)
ma 7 sept t/m vr 11 sept kunstenaar
…………centraal
di 15 sept stagiaires komen op school
ma 14 sept t/m do 17 sept gr 8 op kamp
do 17 sept schoolreisje gr 1 t/m 7
vr 18 sept studiedag gr 1t/m 4, kinderen vrij
do 1 okt t/m za 10 okt Kinderboekenweek
vr 9 okt Boekenmarkt
ma 19 okt t/m vr 23 okt herfstvakantie
ma 26 okt studiedag team, kinderen vrij

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

Cursussen voor ouders…
In de linkjes treft u een flyer / uitnodiging voor de
cursus Positief Opvoeden en bijeenkomsten voor
opvoeden in een gescheiden situaties.
Praten over dood met kinderen…
Met onze kinderen praten wij liever niet
over de dood. De onverwachte
aankondiging van een overlijden, van een
ouder, een grootouder, een andere
dierbare, veel vroeger dat iemand ook
maar had verwacht, maakt van het leven in het hier
en nu een situatie die verdacht veel lijkt op de
gevolgen van een aardbeving. Een enorme chaos en
de vraag “waar moet ik beginnen?”. Mary Mijnlieff,
orthopedagoog en leerkracht, gespecialiseerd in
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