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Beste ouders/verzorgers,





Wist u dat…
 wij jaarlijks 2 kunstenaars onder de
creatieve loep nemen?
 volgende week Keith Haring aan
de beurt is?
Keith’s kunst getoond, besproken en
bewonderd zal worden?
zijn symbolenkunst onze kinderen vast zal
inspireren tot kleurige grappige werken?
u dit in school kunt bewonderen?

Kennismakingsgesprekken…
Van 15 september tot en met 10
oktober 2014 vinden de
kennismakingsgesprekken plaats
in het kader van ‘Educatief
Partnerschap’. U heeft hierover
kunnen lezen in Kwartaalbericht 1.
Waarom willen wij met u een
kennismakingsgesprek voeren? Wij vinden het
belangrijk met u partner te zijn als het om de
(leer)ontwikkeling van uw kind gaat. U, als ouders,
bent verantwoordelijk voor de opvoeding en wij, als
school, zijn verantwoordelijk voor het onderwijs.
Op de grens tussen opvoeding en onderwijs
ontmoeten we elkaar in het belang van uw kind en
onze leerling. Een stukje opvoeding (binnen de
schoolsituatie) vindt ook op de Sint Jozefschool en
onderwijs zal zeker aan de keukentafel (o.a. met
huiswerk) ter sprake komen. Door informatie uit te
wisselen en een relatie ouders-school op te bouwen
kunnen wij elkaar op de grensgebieden
ondersteunen. Vandaar dat u van harte welkom bent
voor dit gesprek. Heeft u nog niet ingetekend? Kijk
dan snel op de lijst, die bij het lokaal van uw
kind(eren) hangt.
Even voorstellen…
Mijn naam is Niels Groot en ik ben de nieuwe
vakleerkracht gymnastiek op de St. Jozefschool.
Ik ben 24 jaar jong en woon in Noord-Scharwoude
(naast Alkmaar). Voorheen heb ik altijd gevoetbald,
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maar vanwege
mijn gymmeester
opleiding ben ik
daar mee gestopt.
Ik moest daar
namelijk
afgelopen vier
jaar áááálle
sporten doen, ..én
goed kunnen!
Wel doe ik drie
keer per week
aan
fitness/krachttrain
ing. Afgelopen
juni ben ik afgestudeerd en ik kan me geen betere
start wensen dan op deze prachtige school! De
eerste week heb ik al erg genoten van alle leuke,
sportieve kinderen en uiteraard de gezellige
collega’s. Ik zal lesgeven op dinsdag t/m vrijdag,
elke groep (m.u.v. de kleuters en de zwemgroep 5)
zie ik twee keer in de week. De groepen 3 en 4
krijgen per week twee keer ongeveer dezelfde
leskern behandeld, alle oudere groepen hebben twee
verschillende lessen waarbij in de ene les het accent
meer op toestellen en de andere meer op spel zal
liggen.
Het wordt een topjaar, ik heb er heel veel zin in!
Groeten meester Niels
Schoolfotograaf…

Maandag 8 en dinsdag 9
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. U
hoeft daar niets voor te doen.
Mocht u de kinderen speciale kleding willen
aantrekken, houdt u er dan rekening mee dat de
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meeste kinderen op 2 dagen gefotografeerd kunnen
worden. De achtergrond van de foto is deze keer wit
en een totale set bestaat uit kleur en zwart/wit
foto’s.
Namens de Ouderraad,
Frances de Swaan en Dorette van Ravesteyn
Tv-serie Taart…

de kleuters. Achter school is voor de grote
kinderen nog plaats genoeg.

Last but not least: s.v.p. geen stepjes in school
laten staan in verband met het vrijhouden van
de looproutes (zo leert ons de brandweer).
Hartelijk dank voor uw medewerking!
Conciërge Willem
Brr koud hoor…
In navolging van juf Françoise is juf Reina ook
uitgedaagd door een leerling van groep 5a om het
lef te hebben –net als bijna alle kinderen van groep
5a- voor de Ice-Bucket-Challenge. Tja, wat doe je
dan? Dan haal je natuurlijk de grootste emmer van
stal en wordt er water ingevroren om een hoog
ijskoud gehalte te realiseren. En dan.. schrap zetten
en een nat pak halen. Natuurlijk is er direct
gedoneerd. Wilt u bewijs? Klik dan hier. (Dit filmpje
blijft maar kort op de site staan, dus wees er snel bij.)

Onze leerlinge Eefje uit groep 8 heeft het afgelopen
jaar meegedaan aan de opnames van de nieuwe tv
serie TAART. TAART is vanaf zondag 7 september
wekelijks om 9:00 uur te zien bij Zapp op
Nederland 3. Eefje is in de eerste aflevering niet te
zien, de tweede aflevering alleen even op het eind
maar in aflevering 3 t/m 8 is ze veel te zien.

Twee leerkrachten van de Sint Jozefschool halen
trouwens dit weekend een nat pak wanneer zij hun
bijdrage leveren voor de A L S stichting. Zij
zwemmen mee in de City Swim in de Amsterdamse
grachten. Bravo juf Inez en juf Sarah. U kunt uw
waardering tonen voor dit stoere juffengedrag op
http://www.als.nl/

De laatste 2 afleveringen worden overigens (voordat
ze op TV worden uitgezonden) op 15 oktober
getoond tijdens het Cinekidfestival op het
Westergasterrein in Amsterdam. Hierbij is ook een
Meet & Greet is met de 3 belangrijkste spelers uit
de kindercast waaronder Eefje.

Regenbeleid…
Dit hoeft bijna niet meer genoemd te
worden, want u weet het al (of merkt
het aan de natte kleding van uw kind).
Op de Sint Jozefschool spelen de
kinderen lekker iedere dag buiten. Dit
is een prima en noodzakelijke
onderbreking van het stilzitten in het gebouw. Wij
zijn dus niet van: ‘buitenspelen? Huh, maar het
regent’. Wij zijn wel van: ‘buitenspelen en het
regent!’ Zorgt U voor geschikte regenkleding, dan
zorgen wij (soms) voor de frisse regenbuien.

‘Eefje, wat een mooie belevenis om te mogen
acteren in een TV serie en wat een mooie belevenis
voor al jouw schoolgenoten om jou in TAART te
zien spelen’. We gaan allemaal kijken hoor!

http://www.herrie.com/wpcontent/uploads/2014/07/Persbericht_TAART_
DEF.pdf
Berichtje van conciërge Willem…

Na één week gymnastiek zit
de wasmand met niet meegenomen
gymkleding en handdoeken vol. En
wij wassen niet met…..U wordt
vriendelijk verzocht u samen met uw
kinderen te controleren of hun spullen
thuis in de wasmand belanden.

S.v.p. geen fietsen (laten) plaatsen bij onze
buren, het Joods Centrum Moadon.

Maar ook geen fietsen voor onze dubbele poort.
We moeten bij ontruiming er snel uitkunnen.
Geen sturen door het hek voor de veiligheid van
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Op tijd komen ‘ een must’…
Natuurlijk brengen wij graag aan
het begin van dit schooljaar de
aanvangstijd even onder uw
aandacht. De schooldeuren gaan
open om 8.20u. Heel veel kinderen
komen op tijd. Zij missen geen onderwijstijd, storen
de gestarte lesdag niet, worden niet genoteerd als ‘te
laat’ en de ouders ontvangen geen brief ( na
herhaald te laatkomen) van de directeur, school
hoeft niet de leerplichtambtenaar in te lichten. Aan
al die ‘op tijd komende kinderen’ zeggen we: TOP,
en ga zo door!
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Schoolreisje…
In de Gouden Weken is het leukste moment
ongetwijfeld het schoolreisje. U ontvangt
aanstaande maandag de schoolreisbrief via de mail.
Ha, we kunnen bijna niet wachten.
Belangrijke data…












ma 8 sept fotograaf
ma 8 sept start Keith Haring
di 9 sept fotograaf
ma 15 sept t/m vr 10 okt
kennismakingsgesprekken
do 18 sept schoolreisje
vr 19 sept kd 1 t/m 3 vrij i.v.m. studiedag lkn
woe 1 okt t/m vrij 10 okt Kinderboekenweek
ma 13 okt t/m vr 17 okt: herfstvakantie
ma 27 okt: studiedag team; kinderen zijn
vrijdag
di 28 okt t/m vr 7 nov wereldgodsdienst
Boeddhisme

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