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Beste ouders/verzorgers,












Wist u dat…
 het team in de junivakantie
doorgewerkt heeft?
 de teamleden twee zeer
interessante studiedagen over ‘leren
zichtbaar maken’ hadden?
het maandag ging over coöperatieve
werkvormen?
het dinsdag ging over doelen stellen en
feedback geven?
de leerkrachten de opdracht kregen om direct
bij de lessen van de volgende week de
werkvormen in te plannen?
zij ook doelenposters gemaakt hebben voor
volgende schooljaar?
zij nog meer, ook met kinderen, over de
doelen per lesblok gaan praten?
dit kinderen bewustwording geeft over hun
eigen leerproces?
kinderen straks ook hun eigen leerdoelen
leren formuleren?
dit het leren van kinderen bevordert?
wij dit als speerpunt, samen met 21ste- eeuwse
vaardigheden hebben voor de komende 2
jaren?

Het Muiderslot krijgt bezoek…
De groepen 5 hebben een leuk uitje in
het kader van het thema Kastelen en
Ridders gehad. Zij waren daar erg op
‘hun gemak’. ?? Kijkt u maar gauw
hier.
Gevonden kettinkje…
Er is een prachtig kinderkettinkje gevonden op
vrijdag 10 juni. Het kettinkje ligt bij juf Reina. Het
kindje dat dit kettinkje verloren is, mag juf Reina
vertellen welke bedeltjes eraan hangen.
Data schooljaar 2016-2017…
Zoals ieder jaar hierbij de eerste
versie van de data voor volgend
schooljaar. Kijkt u even precies
mee? Ik hoor het graag als iets niet
klopt.
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Kalfjeslaan 370
1081 JA Amsterdam
t: 020 6432020
f: 020 4539569
e: stjozef.directie@askoscholen.nl
www.sintjozefschoolamsterdam.nl
herfstvakantie
Kerstvakantie
voorjaars vakantie
Goede Vrijdag + Pasen
meivakantie
5 mei
Hemelvaart en vrije dag
Pinkstervakantie
Schoolvakantie

17-10-2016 / 21-10-2016
26-12-2016 / 6-1-2017
20-02-2017 / 25-02-2017
14-04-2017 / 17-04-2017
24-04-2017 / 28-04-2017
5-5-2017
25-5-2017 / 26-05217
6-6-2017 / 9-6-2017
24-07-2017 / 1-9-2017

Extra vrij dagen + studiedagen…
Gr 1 t/m 8 vrij
i.v.m. studiedag
Gr 1 t/m 8 vrij
i.v.m. studiedag
Gr 1 t/m 8 vrij
i.v.m. studiedag
Gr 1 t/m 8 vrij
i.v.m. studiedag
Gr 1 t/m 8 vrij
i.v.m. studiedag
Gr 1 t/m 8 vrij
i.v.m. studiedag

Vrijdag 23-9-2016
Vrijdag 4-11-2016
Maandag 16-01-2017
Vrijdag 17-2-2017
Maandag 13-3-2017
Donderdag 30 -3-2017

Bijzondere eindtijden...
Aangepast i.v.m. KG
gr 1 t/m 7
Aangepast i.v.m. KG
gr 1 t/m 7
Aangepast i.v.m. KG
gr 1 t/m 7
Aangepast i.v.m. KG
gr 1 t/m 7
Aangepast i.v.m. KG
gr 1 t/m 7
Aangepast i.v.m.
tussen evaluatiegesprek gr 8

Aangepast i.v.m.
tussen evaluatiegesprek gr 8

Aangepast i.v.m.
tussen evaluatiegesprek gr 8

Aangepast i.v.m.
tussen evaluatiegesprek gr 8

Aangepast i.v.m.
tussen evaluatiegesprek gr 8

Later naar school
i.v.m. SINT

Ma 3-10-2016 om 12.30uur
Di 4-10-2016
om 12.30uur
Woe 5-10-2016
om 12.30uur
Do 6-10-2016
om 12.30uur
Vr 7-10-2016
om 12.30uur
Ma 14-11-2016
om 12.30uur
Di 15-11-2016
om 12.30uur
Woe 16-11-2016
om 12.30uur
Do 17-11-2016
om 12.30uur
Vr 18-11-2016
om 12.30uur
Di 6-12-2016
Start om 9.30uur
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Donderdag 22-12-2016
Vrijdag 23-12-2016
Vrijdag 14-7-2017
Vrijdag 21-7-2017

12.00 uur
i.v.m. kerstdiner
12.00 uur
12.00 i.v.m. Eindfeest,
17.30uur Eindfeest
12.00uur

Golfen binnen en buiten school…

Agenda speciaal…
Gouden Weken
Informatieavond
groep 5 t/m 8 (dinsdag)
Bijeenkomst
klassenouders 5 t/m 8
Informatieavond
groep 1 t/m 4 (donderdag)
Bijeenkomst
klassenouders 1 t/m 4
Eerste kunstenaar
Fotograaf
Schoolreisje 1 t/m 7
Kamp groepen 8 samen
Kennismakingsgesprekken
1 t/m 7
Kinderboekenweek
Boekenmarkt
Wereldgodsdienst
Christendom
Christendom intro voor
belangstellende ouders
Sint Maarten
Tussen evaluatiegesprekken

voor groepen 8
Sinterklaas
Kerstviering
Carnaval
Tweede kunstenaar
GGD 10-jarigen
onderzoek
Cito eindtoets groep 8
Koningsspelen
Avondvierdaagse
Samen sporten
/ sponsorloop

29-08-2016 t/m 7-10-2016
Di 6-09-2016
Di 6-09-2016
om 20.00uur
Do 8-09-2016
Do 8-09-2016
om 20.00uur
12-09-2016 t/m 16-09-2016
Ma 19-09-2016
Di 20-09-2016
Do 22-09-2016
26-09-2016 t/m 29-09-2016
Ma 3-10-2016 t/m
Vr 7-10-2016
Woe 5-10-2016 t/m
Vr 14-10-2016
Vrij 14-10-2016
7-11-2016 t/m 18-11-2016
Di 15-11-2016
om 8.30uur
Vr 11-11-2016
14-11-2016 t/m 18-11-2016
Vrij 2-12-2016
Do 22-12-2016
Woe 15-02-2017
20-03-2017 t/m 24-03-2017
28-02-2017 t/m 13-04-2017
18/19/20-04-2017
Vr 21-04-2017
8/9/10/11-05-2017
Vr 23-06-2017

U ziet het: een mooi vol programma. Natuurlijk
vinden er nog andere activiteiten plaats, maar dat
wordt t.z.t. met u vanuit school of vanuit de groepen
gecommuniceerd. De kennismakingsgesprekken
staan wederom gepland zoals vorig schooljaar. Wij
vinden het als leerkrachten van uw kind heel
belangrijk om na enige weken in het schooljaar met
u te praten en thuisinformatie in te winnen over uw
kind, die als onze leerling bij ons in de groep zit.
Wanneer we deze verbinding met u als
ervaringsdeskundige van uw kind maken, komt dit
ten goede aan het onderwijs aan uw kind. Omdat
nieuwsbrief 24-06-2016

kinderen thuis anders zijn dan op school is dit
relevant voor ons. Vandaar een gesprek als start! De
middagen die we hieraan besteden gaan door het zo
te plannen niet ten koste van de kwaliteit van het
onderwijs gedurende die periode.

Afgelopen weken hebben de kinderen van groep 6
& 7 golfles gehad tijdens de gym. Met speciale
materialen is er bijvoorbeeld geleerd om te 'putten'
en te 'chippen'. Deze lessen waren echter pas de
eerste stap, er worden namelijk clinics gegeven in
het Amsterdamse Bos. Hier worden de kinderen
begeleid bij slaan met echte clubs op een speciale
golflocatie. Daarnaast zijn er verschillende prijzen
te winnen. Zo zullen de meest talentvolle kinderen
een golfset krijgen, aangeboden door Jumbo Golf,
en een gratis beginnerscursus op Golfclub
Olympus!
Deelname aan het evenement in het Amsterdamse
Bos is gratis en dus een ideale gelegenheid om op
een laagdrempelige manier kennis te maken met
Golf.
Er zijn drie data waarop de kinderen welkom zijn.
De kinderen van de groepen die niet de
mogelijkheid hebben gekregen om tijdens de
gymles te golfen zijn ook van harte welkom!
Data:
Woensdag 22 juni 14.00-15.00 uur of van 15.0016.00 uur
Woensdag 29 juni 14.00-15.00 uur of van 15.0016.00 uur
Zaterdag 9 juli 10.00-11.30, 11.30-13.00 of van
12.30-14.00 uur
Inschrijven kan via info@kids4golf.nl. Alle
informatie staat ook vermeld op www.kids4golf.nl
Hieronder enkele foto's van de gymles & de flyer
van kids4golf:
Meester Niels
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helpen er een geslaagd kinderfeest van te maken.
Reageert u dus a.u.b. op de mail en vul uw naam in
bij uw favoriete spelletje / activiteit. Het eindfeest is
natuurlijk op vrijdag 8 juli. (en niet vrijdag 7 juli of
donderdag 8 juli). De kinderen rekenen op u.

ASKO sportdagen groepen 8…
Op het zonovergoten sportcomplex van
AV23, vlakbij de Jaap Edenbaan, hebben onze
groepen 8 op dinsdag 7 juni meegedaan aan de
ASKO sportdag. Tijdens deze dag komen de
schoolverlaters van verschillende ASKO scholen op
een competitieve, maar uiteraard ook sportieve
wijze met elkaar sporten. Er kon individueel
gescoord worden op onderdelen als hoogspringen,
kogelstoten en sprinten. En u raadt het al.. Meerdere
kinderen van de St. Jozef zijn met een gouden plak
naar huis gegaan! Anderen zagen helaas in de
laatste ronde hun record sneuvelen. Ook waren er
teamsporten, zoals circulatievolleybal, basketbal en
een honkloopspel. Het was een iets langere
schooldag, maar ik denk dat niemand dat erg vond
op deze manier. Lekker met een luxe bus heen en
weer, het leek wel een schoolreisje! De kinderen
hebben zich (natuurlijk) voorbeeldig gedragen en
mede hierdoor was ik weer supertrots op ze!
Meester Niels
Voorbereidingen eindfeest…

De voorbereidingen Eindfeest zijn in volle gang. De
commissieleden hebben al vaak vergaderd en de
leukste spelonderdelen zijn besteld. Ook u bent al
benaderd door uw klassenouder(s) om mee te
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Sport houdt niet op…
Maandag komt de ‘JE KAN
HET Atletiektoer’ bij ons op
bezoek. Dat is een
sportprogramma ‘on toer’
georganiseerd door
Sportservice van de gemeente Amsterdam. Met
natuurlijk als thema: ATLETIEK (want het EK start
in juli in het Olympisch Stadion)

Tijdens het programma hebben de leerlingen de
mogelijkheid om via de zogenoemde ´phocabby´
(mobiele fotocabin) allerlei actiefoto´s te maken
met één van de ambassadeurs of in de omgeving
van het Museumplein/Olympisch Stadion.
Deze foto´s zijn een dag of twee later terug te
vinden op onze website
www.atletiek.amsterdam/foto. Niet alleen leuk als
herinnering, maar je maakt ook kans om gratis
kaarten voor de EK Atletiek (6 juli t/m 10 juli in het
Olympisch Stadion) te winnen. Iedereen kan
meedoen. Hoe? Door de foto van de website te
downloaden en deze te delen op social media met
de #JEKANHET.
Geïnteresseerde leerlingen/ouders kunnen zich ook
inschrijven via www.atletiek.amsterdam voor de
nieuwsbrief van deze toer. Dan is er extra kans op
het winnen van gratis kaarten voor EK Atletiek
2016.
Sportservice Amsterdam
Voorleeswedstrijd voor opa’s en oma’s…

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 in de Kleine Komedie! Hoe leuk
is dat!
Voor onze eigen voorronde op dinsdag 13
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september om 16.00 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 eigenaar Denis Stirler en een lieve boekenwurm
van 12 jaar!
Vanaf 16 juni t/m 9 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. Omdat het eerlijker is
om alle opa’s en oma’s hetzelfde verhaal te laten
voorlezen, kan in de boekhandel een kopie van een
verhaal worden opgehaald. Ook kan het verhaal
naar de leerling of opa of oma worden gemaild.

Belangrijke data…
ma 27 jun startadvies gr 7…
di 28 jun startadvies gr 7…
di 5 jul musical gr 8 voor
genodigden…
woe 6 jul musical gr 8 voor genodigden…
do 7 jul rapport mee…
vr 8 jul eindfeestje…
vr 15 jul school tot 12.00uur
vr 15 jul vakantie…










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

Marjoleine van de Amsterdamse Boekhandel
Theater…

De amsterdamse jeugdteJAterschool geeft vanaf 20
september weer een reeks nieuwe theaterlessen in
Buitenveldert op dinsdagmiddag op de Antonio
Vivaldistraat 15 (basisschool Kindercampus
Zuidas) Er zijn lessen voor kinderen van groep 5
t/m groep 8. De eerste les is een GRATIS proefles.
Op www.ajts.nl vind je alle informatie of meld je
aan via info@ajts.nl voor de eerste gratis proefles
op dinsdag 20 september 2016.
Vera van de Meeberg
Coördinator
Zeilen in de zomervakantie…
WV De Koenen organiseert in
samenwerking met WV De Schinkel
en WV Amsterdam twee
Zomerzeilkampen voor kinderen op
de Nieuwe Meer. En dat is in het
Amsterdamse Bos, dus vlakbij! Bent u
geïnteresseerd? Klikt u dan hier.
Kleuterafscheid…

Gisteravond vond ons
hartverwarmende
kleuterafscheid plaats met dit
keer in de hoofrollen de
clowns, de jongleurs, de
paarden, de koorddansers en
de leeuwen. U heeft ‘m al door: het circus was op
de St Jozefschool. Deze grote kleuters zien wij
volgend schooljaar terug als leerlingen van de
groepen 3. Geniet u even mee?
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