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Beste ouders/verzorgers,


















Wist u dat…
 er wederom boeken te koop zijn?
 iedereen hier heel WIJS van wordt?
 het weet-boeken zijn?
het over NATUUR gaat?
het over TIJD gaat?
het over DE WERELD gaat?
school ze graag aan u aanbiedt?
school dan graag één euro per boek ontvangt?
u die € gewoon in de doos kunt gooien?
school deze boeken niet meer gebruikt?
school een nieuwe zaakvakken methode
heeft?
die methode Blink heet?
die methode ook veel aan 21ste-eeuwse
vaardigheden doet?
er in schriften, maar ook veel digitaal gewerkt
gaat worden?
uw kind de oude boeken vast heel fijn vindt
om te lezen en de mooie plaatjes te
bekijken?
U de stapels boeken kunt vinden op de kast
bij de kamer van meneer Willem?
u ook een hele serie mag kopen?
school van de opbrengst misschien wel één
laptop aanschaffen kan?

de Klaproos

de Tulp

de Margriet
de Bosviool
de Madelief
groep 3a
groep 3b
groep 4a
groep 4b
groep 5a
groep 5b
groep 6a

groep 6b
groep 7a
groep 7b
groep 8a

groep 8b

De nieuwe juf of meester…
U treft hier de groepsindeling voor
volgend schooljaar aan. Het is altijd
voor de kinderen een spannend
moment om te vernemen wie hun
nieuwe juf of meester wordt.
de Zonnebloem

ma t/m woe: Wendy de Rooij
do en vrij: Linda Ceelen tot
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Intern
begeleider

Intern
begeleider
Extra onderwijs

december / in de vervanging
ma, di en woe: Jeanette Riezebos
do, vr: Daniela Kestein
ma*: Heleen de Gans
di*, woe*, do en vrij: Karolijne
Barrie
*vervanging voor Sandra Beckers
ma, di, do en vrij Liesbeth
Bouwmeester,
woe: Maartje Ohm
ma t/m vr: Sarah den Ouden
ma en di: Maartje Ohm
woe, do en vr: Kimke Vierhout
ma t/m woe: Mariette Moos
do en vrij: Rogier Moes
ma t/m vrij: Cassandra Jaakke
ma t/m do: Annemieke Feijen
vr: Wijnanda van Marken
ma t/m woe: Linda Ceelen*
do en vrij: Hans van der Vleugel
*vervanging van Steffie Hirs
ma en di: Renate van der laan
woe t/m vrij: Rineke Kok
ma t/m vrij: Romy Vriens
ma, di, woe en vrij: Petra
Wormhoudt
woe (eerste periode) en do:
Wijnanda van Marken
ma en di: Rogier Moes
woe t/m vrij: Sigrid Voorhorst
ma, woe, do en vrij: Francoise
Blaauw
di: Jeanette Voogt
ma, di, do en vrij: Tjitske Boringa
woe: Monique Kahmann
ma, di, woe en vrij: Charlotte van
der Putten
do: Monique Kahmann
ma : Monique Kahmann
di*, woe, do en vrij: Edwin Lips
*enkele di: Monique Kahmann
ma t/m woe:
Mirjam de Jongh-Honsdrecht
Voor de kleutergroepen:
zonnebloem, klaproos, tulp en alle agroepen.
di t/m do:
Ingrid Bruinsma
Voor de kleutergroepen: margriet,
madelief en bosviool en alle bgroepen
ma t/m woe: Ellen Kolk tot
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ondersteuning

Begeleider Plus
Onderwijs
assistent
Muziek gr 1 en 2
Muziektheater
gr 7/ 8
Muziek
gr 3 t/m 6
Gymnastiek
Conciërge
Administratie
ICT

pensionering
di: Monique Kahmann
woe om de week: Rogier Moes
vrij mid: Linda Ceelen
vrij mid: Wijnanda van Marken (HB
projecten) en Hans ven der Vleugel
(HB talen)
vacature
(ma), di t/m do: Heleen de Gans
do om de week: Charlotte van der
Putten
vrij: Marc-Peter
nog niet bekend
ma, di, do en vrij: Niels Groot
ma t/m vrij: Willem van de Raad
Di, woe, do en soms vrij: Jacky
Grootes
ma: Rinus Goede

Onderwijs
kundig ICT

enkele vrij: Monique Kahmann

Bouw
coördinatoren

Gr 1 en 2: Liesbeth Bouwmeester
Gr 3, 4 en 5: Rineke Kok
Gr 6, 7 en 8: Tjitske Boringa

Teamleider
begeleider
nieuwe
leerkrachten

Françoise Blaauw

Directie

*di, woe, do en om de week vrij:
Jeanette Voogt (adj) / ambulant
*lesgevende taak
ma, di, woe, do en vrij om de week:
Reina Atteveld (dir) / ambulant

U mist…
Juf Jacobien (Zonnebloem). Zij gaat lesgeven op de
A. Bekemaschool in Duivendrecht (ook ASKO)
Juf Maaike (groep 3a). Zij stopt met het onderwijs
en gaat andere activiteiten ondernemen in de
privésfeer. Wij wensen hen beide heel veel geluk en
plezier! U mist nog niet juf Linda Ceelen. Zij werkt
bij ons op school vanuit de vervangingspool, want
zij gaat wanneer zij ontslag neemt op wereldreis.
Dat zal rond december zijn. U mist nu nog even juf
Sandra en juf Steffie, zij zijn allebei nog met
ziekteverlof en zullen gedurende het schooljaar
instromen.
Nieuwe teamleden stellen zich voor…
Hallo allemaal, Via deze weg wil
ik mij graag even aan u
voorstellen. Mijn naam is
Cassandra Jaakke. Volgend
schooljaar kom ik het St. Jozef
team versterken als fulltime
nieuwsbrief 14-07-2017

leerkracht van groep 3b. Sinds
1986 ben ik werkzaam in het basisonderwijs
waarvan ik de laatste 17 jaar met veel plezier op de
St. Catharinaschool gewerkt heb. Ik ben woonachtig
in Amsterdam samen met mijn man Boudewijn en
onze 2 dochters Rachel van 21 jaar en Rebecca van
18 jaar. In mijn vrije tijd doe ik aan yoga, pilates en
aqua joggen. Op de wenochtend heb ik al kennis
kunnen maken met mijn lieve, nieuwe leerlingen.
Natuurlijk veel nieuwe gezichten en mooie namen
om te onthouden, maar dat komt zeker goed! Ik kijk
uit naar een fijne en goede samenwerking met de
kinderen en met de ouders. Tot gauw!
Groetjes, Cassandra Jaakke
Mijn naam is (juf) Romy Vriens. Ik
heb de afgelopen jaren in Amstelveen
gewoond en ben nu net verhuisd naar
Uithoorn. In mijn vrije tijd speel ik
tennis en wandel ik graag in het bos
met mijn hond. Drie jaar geleden heb
ik tijdens mijn afstudeer lio-stage
mogen werken op de St. Jozefschool en hier heb ik
ontzettend van genoten! Om die reden kom ik nu,
na 2 jaar op de Catharinaschool in Amsterdam te
hebben gewerkt, terug naar deze fijne school met al
die lieve, leergierige kinderen! Ik kijk ernaar uit om
met de kinderen en ouders van groep 5b samen te
werken!
Romy Vriens
Goedemiddag! Ik ben meester Hans. Samen met juf
Linda zal ik na de zomervakantie
lesgeven in groep 4b. Ik heb de
laatste jaren lesgegeven in
Amsterdam-Noord en Oost. En nu
dan op de St. Jozefschool in
Amsterdam Zuid. Ik heb er zin in!
Dertig jaar geleden ben ik uit
Nijmegen naar Amsterdam-Oost
verhuisd. Nog steeds geniet ik vaak van ons mooie
Amsterdam. Van de prachtige oude huizen en
gebouwen, van de grachten, de parken en van alle
verschillende mensen. In mijn vrije tijd fiets ik
graag door de stad om er met vrienden te eten, naar
musea te gaan of naar de film. Verder ben ik dol op
talen als Frans en Spaans en ga ik graag op vakantie
in landen waar deze talen gesproken worden. Ik
wens iedereen een fijne zomervakantie en tot ziens
in september.
Hans van der Vleugel
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Ik ben bijzonder blij dat ik hier een
stukje mag schrijven, want dat
betekent dat ik met ingang van
volgend schooljaar mee mag doen
op de Sint Jozefschool. Ik ben Petra
Wormhoudt, ik woon in
Badhoevedorp met Rob, mijn man,
en ons jongste kind. De drie oudsten studeren en
wonen op kamers. Na mijn PABO-opleiding, heb
ik verschillende soorten banen gehad. Ik heb mijn
diploma behaald in een tijd waarin er in het
onderwijs geen baan te vinden was dus ben ik ander
werk gaan zoeken. Zo ben ik o.a. stewardess
(vliegdienst) geweest bij de KLM, office manager
bij een bouwbedrijf, docent levensbeschouwing op
een VMBO-school en klant-adviseur bij een
verzekeraar. Gedurende een aantal jaar heb ik een
eigen bedrijf(je) aan huis gehad: kleinschalige
huiswerkbegeleiding aan onderbouw leerlingen van
VMBO-t tot gymnasium. Gelukkig ben ik weer
terug in het onderwijs gekomen als groepsleerkracht
basisonderwijs; eerst vervanging in heel
Amsterdam, en daarna zeven jaar vast aan de
Oranje Nassau School in Badhoevedorp. Ik ben erg
enthousiast over deze nieuwe kans: ik heb er zin in!
Groet, Petra
Mijn naam is Rogier Moes. Alle
vele jaren werk ik in het
Amsterdamse onderwijs en heb ik in
verschillende functies gezien hoe
mooi het is om les te geven aan
kinderen op de basisschool. Ik wil
mij de komende jaren nu helemaal gaan richten op
dit lesgeven. Daarom vind ik het heel fijn dat ik dit
het volgend jaar in de groepen 3 en 6 mag gaan
doen. Inmiddels zijn mijn eigen kinderen het huis
uit en heb ik voldoende tijd voor mijn hobby;
hardlopen. Ondanks wat knieproblemen zal ik ook
dit jaar weer meedoen met de Dam tot Damloop.
Verder blijf ik vooral veel leuke dingen doen.
Vooral vaak op vakantie gaan samen met mijn
vrouw, die ook al jaren juf is in Amsterdam, is een
andere liefhebberij van mij. Inmiddels heb ik al een
keer de kinderen van groep 3 ontmoet. Op maandag
4 september zal ik eerst de kinderen van groep 6
persoonlijk gedag kunnen zeggen en daarna zal ik
graag ook kennis willen maken met de ouders van
de groepen 3 en 6. Ik zie uit naar een hele leuke,
fijne tijd op de St. Jozef.
Groet, Rogier
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Beste
allemaal, graag stel ik mezelf even
voor. Aankomend schooljaar ben ik
op de maandag,
dinsdag en woensdag de nieuwe
leerkracht van groep 1/2 in de
Klaproos. Mijn naam is Jeanette
Riezebos en ik ben 35 jaar oud.
Getrouwd met Kelvin en wij zijn de trotse ouders
van Liz (4) en Quinn (10 mnd). Met z'n vieren
wonen wij in Amsterdam West. Afgelopen jaren
heb ik met veel plezier in Weesp op de Jozefschool
gewerkt. Omdat het reizen toch best veel tijd in
beslag neemt ben ik heel blij dat ik na de
zomervakantie bij jullie op de St. Jozefschool aan
de slag kan. Samen met de kinderen van de
Klaproos en juf Daniela wordt het vast een heel
leuk jaar! Ik heb er heel veel zin in. Mocht je vragen
hebben loop gerust een keer binnen, de deur staat
altijd open!
Tot na de vakantie!
Groetjes Jeanette
MR update…

Volgend schooljaar zal de MR
(Medezeggenschaps Raad) een
aantal nieuwe leden hebben.
Door het aanstaande vertrek van
ouder Geert Jaspers (zijn
dochter, nu in groep 8, verlaat school) en leerkracht
Maaike van Hassel (zie ook vorige nieuwsbrief) is
een aantal plekjes vrij gekomen. Wij zijn heel blij
dat deze nieuwe leden onze gelederen komen
versterken! Hierbij stellen zij zich graag aan u voor:
Paula Maring - Ouder MR
Ik ben Paula Maring, getrouwd met
Riemer Smink en moeder van Jesse,
die naar groep 8 gaat, en Céline uit
groep 6.
Ik ben als huisarts en docent
verbonden aan het VU Medisch
Centrum, de Medische Faculteit en
de Huisartsenopleiding. Ik loop al een aantal jaren
rond op de St Jozefschool waarvan ook een aantal
jaren als klassenouder ter ondersteuning van de
leerkracht en wat al een kijkje heeft gegeven op het
reilen en zeilen binnen de school. Heel erg leuk dat
ik dit nu als MR-lid kan vervolgen! Ik vind de St
Jozefschool een hele goede en fijne school met een
grote betrokkenheid van ouders en leerkrachten. Ik
hoop dat ik, samen met mijn mede MR-leden,
leerkrachten, directie en ouders een bijdrage kan
leveren aan het behouden van wat al goed is, het
verbeteren waar nodig en daarnaast ondersteuning
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kan bieden bij de op komst zijnde veranderingen
binnen de St Jozefschool.
Martijn Stenneberg - Ouder MR
Mijn naam is Martijn Stenneberg
en samen met mijn partner Jolijn
heb ik drie kinderen; Finn die
binnenkort van groep 1 naar
groep 2 zal gaan (Klaproos) en
een tweeling (Loet en Bent) die
over enige tijd op school zal
komen. In het dagelijks leven
ben ik werkzaam als hoofd van een masteropleiding
en verricht ik wetenschappelijk onderzoek bij
patiënten met nek- en rugpijn. In mijn werk ben ik
dagelijks bezig met ontwikkelen van onderwijs en
het managen van een onderwijsorganisatie.
Door het vertrek van een MR lid krijg ik nu de kans
om bij de MR te komen. Ik heb zin om mijn
bijdrage te leveren aan goed en plezierig onderwijs
en het welzijn van zowel de leerlingen als de
leerkrachten binnen de St. Jozefschool. Ik hoop
daarom met mijn onderwijservaring en samen met
de andere MR leden, de directie van de school te
kunnen ondersteunen bij het werken aan een
optimaal leerklimaat.
Vanuit de verkeerscommissie…
Uit dit bericht blijkt dat er een onverwachte
meevaller is in het verbeteren van de
verkeersveiligheid rond school. Per 1 augustus
mogen er geen () vrachtwagens meer over de
Kalfjeslaan, door de De Cuserstraat en een
belangrijk deel van de Van der Boechorststraat
(voor zowel alleen tussen 9.00 – 15.00).
Verkeerscommissie
Samenwerkingsverband Diemen
Amsterdam…
Zoekt een ouder als lid van het
OndersteuningsPlanraad.
Bent u de ouder of het
personeelslid van een basisschool die…

goed in staat is om bovenschools te denken
creatief mee wil denken in het belang van álle
leerlingen in Amsterdam en Diemen?

vijf keer per jaar tijd heeft om te vergaderen
met het Samenwerkingsverband?

vijf keer per jaar samen kan komen met de
andere leden van de Ondersteuningsplanraad
om vergaderingen voor te bereiden?

het leuk vindt om zelf met initiatieven te komen
waardoor passend onderwijs in Amsterdam en
Diemen versterkt kan worden?
Lees hier verder en zie hier de wijze waarop u uw
motivatie aan kunt geven.
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Eerste Ronde Tafel Gesprek door MR…
Op donderdag 6 juli heeft de MR haar eerste
"Ronde Tafel Gesprek"
gehouden. Door regelmatig deze
gesprekken met ouders te voeren
hoopt de MR beter te begrijpen
wat er onder de ouders leeft mbt
school. Het doel van dit eerste gesprek was het
bepalen van onderwerpen, die de MR in het
komende schooljaar verder in detail wil uitwerken.
Door de veelheid aan onderwerpen zullen wij een
aantal commissies in het leven gaan roepen, waar
hopelijk enkele experts (onder jullie, ouders!) per
onderwerp in zullen plaatsnemen. Wij rekenen op
jullie support hierin, wij komen hier na de
zomervakantie op terug! De onderwerpen die
tijdens het Ronde Tafel Gesprek het meest genoemd
werden waren o.a:
1. Groei
2. Communicatie
3. "Nieuw" onderwijs (Engels, programmeren,
social media, presenteren, sexuele voorlichting,
typen, schaken, etc etc) - eventueel gedeeltelijk
naschools aanbieden
4. Hoe krijgen we het beste lerarenteam van
Amsterdam :-)?

Wij danken de ouders die bij het eerste Ronde Tafel
Gesprek aanwezig waren, en de ouders die ons op
andere manier input hebben gegeven!
Het heeft ons zeker geïnspireerd om volgend jaar
weer met veel enthousiasme verder te gaan met de
MR!
Groet, MR
OR heeft een leuke poster gemaakt…
Kunt u de poster goed lezen? De
poster hangt ook in school. De
Ouderraad is op zoek naar U! Bij
3 of meer vinkjes bent u zeer
geschikt en meer dan welkom bij
de Ouderraad. U kunt een mailtje sturen naar

stjozef.or@askoscholen.nl
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Judolessen voor groepen 2 t/m 5…
De oudste kleuters en de groepen 3, 4 en 5 hebben
twee keer een echte judoles in judo out-fit gekregen
tijdens de gymles. De lessen werden gegeven door
Meester Mohammed.

Lost and Found…

gevonden: een B-diploma
strookje. Lag in school! Van
Wie? Het ligt bij meneer
Willem in het kamertje!
Verloren: zwarte ministep
Belangrijke data…






vrij 14 jul: school 12.00uur uit
vrij 14 juli: 12.00uur voorverkoop
kaarten Eindfeest…
vr 14 juli Eindfeest…
vr 21 juli laatste onderwijsochtend van
schooljaar 2016-2017…

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