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Beste ouders/verzorgers,

•
•

•
•
•
•

•

•

Wist u dat…
•
het team gisteravond heel gezellig
met elkaar het jaar heeft afgesloten?
de locatie geheel Coronaproof was?
wij op speciale wijze afscheid hebben
genomen van Françoise, Marieke en
Jeanette?
wij gespeecht hebben?
wij PomPomPom gezongen hebben?
het team 3 collegae bejubeld heeft die hun
diploma gehaald hebben?
juf Anouk haar BAPO, juf Steffie haar
BAPO en juf Annekee haar Post-HBO Intern
Begeleiding (2 jaar) in ‘the pocket’ hebben?
het team zomaar voor Reina op de melodie
van Queen een liedje ‘goed bij stem’
zongen?
het niet laat geworden is hoor?

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
de Klaproos
de Tulp
de Margriet
de Bosviool
de Madelief
de Krokus
groep 3a
groep 3b
groep 3c
groep 4a

ma: Annemarie Vellinga
di t/m vr: Karolijne Barrie
ma, di en vr: Jeanette Riezebos
woe en do: Daniela Kestein
ma, di en woe: Sandra Beckers
do en vr: Lian Kool
ma, di, do en vr Liesbeth
Bouwmeester
woe: Maartje Ohm
ma t/m vr: Sarah den Ouden
ma t/m di: Maartje Ohm
woe, do en vr: Kimke Vierhout
ma t/m do Heleen de Gans
vr: vacature
ma en di: Renate van der Laan
woe, do en vr: Susanne Israëls
ma t/m vr: Cassandra Jaakke
ma t/m vr: Anouk Havers
ma t/m woe: Annemieke Feijen
do en vr: Angelique Veerman
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groep 4b
groep 4c
groep 5a
groep 5b
groep 5c
groep 6a
groep 6b
groep 7a
groep 7b
groep 8a
groep 8b
Intern
begeleider
Intern
begeleider
Intern
begeleider
Coach/
begeleider
leerkrachten
Extra (talen)
Talentbegeleider

ma, di en woe: Lisette Meijer
do en vr: Wijnanda van Marken
ma en di: Tessa Copier
woe, do en vr: Hans van der Vleugel
ma t/m vr: Steffie Wierda
ma en di: Eline Neeft
woe t/m vr: Rineke Kok
ma t/m vr: Sharon Baron
ma: Harro Rooijendijk (adjunct)
di t/m vr: Monique Kahmann
ma en di: Roderick Jurgens
di t/m vr Edwin Lips
ma, di, woe, vr: Rogier Moes
do: Mirjam Honsdrecht
ma, di, do en vrij: Tjitske Boringa
woe: Lisette Kluppel
ma: Thomas vd Berg
ma, di, woe, do en vrij: Charlotte
van der Putten
ma, woe, do en vr: Birgit Jonker
di: Thomas vd Berg
ma t/m woe: Mirjam Honsdrecht
de kleutergroepen: zonnebloem,
klaproos, tulp en alle a-groepen
di t/m do: Annekee Bongenaar
de kleutergroepen: margriet,
madelief, bosviool en krokus en 3b,
4b, 7b, 3c, 4c en 5c
woe: Ingrid Bruinsma: gr 5b, 6b en
8b
di: Ingrid Bruinsma
do: Monique Ouwerkerk

vr mid: Hans van der Vleugel
Mechteld Woutman
ma t/m do: Heleen de Gans
2 dagen: Annemarie Vellinga
3 dagen: Carolien de Gruiter
Onderwijs
3 ochtenden: Mariette Moos
ondersteuning
do tot jan: Annemieke Feijen
3 ochtenden: vrijwilliger Yvonne van
Oostrum
Muziek gr 1 en 2 om de week: Sanem Kalfa
om de week: Lieke van den
Muziek gr 3 en 4
Boogaard
Muziektheater
om de week: Marc-Peter van de
gr 5 t/m 8
Maas
Gymnastiek
ma t/m vr: Sjoerd Nossin
Conciërge
ma t/m vr: Willem van de Raad
Secretariaat
ma t/m vr: Vicky Hecker
ICT
ma en woe-mi: Rinus Goede
Onderwijs
di om de week: Monique Kahmann
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•
•
•

kundig ICT
Bouw
coördinatoren

Directie

kladblok zonder lijntjes
liniaal van 30 centimeter
oortjes voorzien van naam, in een
doosje (voor de laptops)
Eén etui die in de la past onder tafel met
daarin:
• Kleurpotloden
• Stiften
• Schaar
• Lijmstift
• Gum (geen kneedgum)
•
Puntenslijper met een opvangbakje

gr 1 en 2: Kimke Vierhout/Liesbeth
Bouwmeester
gr 3, 4 en 5: Susanne Israëls
gr 6, 7 en 8: Charlotte van der
Putten
di t/m vr: Harro Rooijendijk
ma t/m vr: Reina Atteveld

Het kan u niet ontgaan zijn dat er een enorm
lerarentekort is. De situatie in Amsterdam is
schrikbarend en wij zijn net als andere scholen in
Amsterdam verplicht om mee te werken aan het
‘aan Minister Slob gepresenteerde Noodplan’. Wij
prijzen ons daarom zeer gelukkig dat wij (ook het
Noodplan uitvoerend) toch een volle bezetting voor
de groepen hebben weten te realiseren. Er is veel
vertrouwen dat we met de nieuwe teamleden
‘kanjers’ in school hebben gehaald.

Gr 5

Wat hebben ze nodig in 2020-2021…
Gr 3

•
•

Een etui (die in de la past onder de tafel)
Een puntenslijper, het liefst met een
opvangbakje
•
geen gum
•
Een witte lijmstift (Pritt). Deze het liefst
vervangen gedurende het schooljaar
•
Kleurpotloden
•
Viltstiften
•
Een schaar
•
Koptelefoon voorzien van naam (graag
in een beschermhoes, of stoffen zak)
•
Een grote rugtas voor het eten en de
schoolspullen en een aparte gym tas.
De kinderen krijgen op school een speciaal
driekantig schrijfpotlood. We schrijven niet
meer met Stabilopennen of Stabilopotloden.
In de praktijk is gebleken dat deze te dik
schrijven en niet goed zijn voor het aanleren
van een goed handschrift en een goede
pengreep.
Als tip voor een etui wordt gegeven een roletui:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Gr 6

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Gr 4

•

leesboekje voor de eerste weken
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2 blauwe balpennen
1 rode balpen
1 groene balpen
2 grijze potloden
1 gum (geen kneedgum)
1 liniaal van 30 centimeter
1 puntenslijper met opvangbakje
plakstift
kleurpotloden
markeerstift
stiften
schaar
niet te dikke etui (hij moet in het
laatje passen)
kladblok zonder lijntjes of ruitjes
2 elastomappen A4 formaat (soort map
met een elastiek)
koptelefoon of oortjes (in een doosje of
etuitje) voor het gebruik van de laptops.
(alleen als deze aan het eind van groep 4
mee naar huis is/zijn gegaan
leesboek (voor de eerste paar weken)
schoolagenda (Nederlands)
1 platte etui
grijs potlood (HB)
1 vulpen + blauwe vullingen
1 blauwe balpen
1 gum (geen kneedgum)
Pritt stift
liniaal (max. 30 cm)
kleurpotloden max 20 stuks)
stiften (max 20 stuks)
1 puntenslijper met bakje
1 balpen met groene inkt voor het
nakijken
schaar
snelhechtermap voor huiswerk
snelhechtermap voor weektaak
kladblok (a5 formaat met lijntjes)
2 rings SMALLE multomap (geen
ordner)
tabbladen (karton)
koptelefoon of oortjes voorzien van
naam (voor de laptops) als ze niet al op
school zijn.
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Gr 7

•

leesboek voor de eerste weken

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

agenda (Nederlands)
1 etui
1 vulpen + blauwe vullingen
potlood HB grijs
1 gum
1 liniaal (max 30 cm)
1 puntenslijper met bakje
schaar
balpen (groene inkt)
Pritt stift
kladblok met lijntjes
5 snelhechter map voor huiswerk
kleine verpakking kleurpotloden.
kleine verpakking stiften
oortjes voorzien van naam (voor de
laptops)
leesboek voor de eerste weken

•

Gr 8

ouders en het team. Ik heb met
veel plezier gewerkt op de Jozefschool en heel veel
geleerd. Er was veel mogelijk en ik ben trots op wat
de directie en het team bereikt heeft en vind het fijn
dat ik daar een bijdrage aan heb kunnen leveren als
leerkracht, bouwcoördinator, teamleider en MR lid.
Ik heb genoten van de Ouderraad, wat een
dynamische groep ouders, die fantastische dingen
voor de school doet. Maar vooral de kinderen zal ik
me herinneren, zij maakten dat ik het zo naar mijn
zin had en dat maakt het ook moeilijk om afscheid
te nemen. Maar ze blijven altijd in mijn hart.
Ik ga er gewoon vanuit dat ik iedereen nog wel eens
zie! Dank allen voor het vertrouwen en de fijne
samenwerking. Het gaat jullie allen goed!
Groeten Françoise
Afscheid van…

•
•
•
•
•
•
•

agenda (mag ook in het Engels!)
etui
vulpen met vullingen (verplicht)
gum
liniaal (max 30 cm) of geodriehoek
puntenslijper met bakje
dunne huiswerkmap karton/elastiek /
of snelhechter
• balpen (groene inkt)
• als je met een stabilo schrijft, heb je
vullingen nodig
• Schaar
• Pritt stift
• kleurpotloden + stiften (max 20 stuks)
• Koptelefoon of oortjes (8b liefst alleen
oortjes) voorzien van naam (voor de
laptops)
Misschien handig om thuis een junior
Bosatlas te hebben, om te oefenen voor je
huiswerk.

Afscheid van…

Bijna 18 jaar speelt de
Jozefschool al een rol in mijn
leven. Begonnen als oppas van
een oud-leerling, daarna
Speelweide, vrijwilliger en
vervolgens stagiaire op de
Jozefschool tot ik 11 jaar
geleden als leerkracht aan de
slag ging. Van kleuters, via
groep 4, 5, 6 naar nu groep 7. De Jozefschool was
mijn veilige haven. Het is nu tijd voor verandering.
Ik ga lesgeven in Osdorp, groep 7 op de Openbare
Daltonbasisschool De Horizon. Ik heb zin om
nieuwe dingen te leren, mijn blikveld te verruimen.
Wel met pijn in mijn hart want wat zal ik alle leuke
kinderen missen. Alsmede de betrokken en aardige
nieuwsbrief Sint Jozefschool

Zoals velen van jullie inmiddels weten ga ik het
mooie Amsterdam voorlopig verruilen voor het
tropische Singapore. Een nieuw avontuur met een
nieuwe baan op De Hollandse School. Mijn tijd op
de St. Jozef was kort maar krachtig, wat een fijne,
warme tijd en wat ga ik al die lieve en leuke
kinderen missen, maar zeker ook de betrokken
ouders. Ik wil jullie allen enorm bedanken, en wie
weet tot weerziens!
Groeten Marieke
Afscheid van…
Beste allemaal, En dan zit mijn laatste dag
er hier op de Sint Jozefschool op. Ik kijk
met ontzettend veel plezier en voldoening
terug op de afgelopen 3,5 jaar. Ik heb met
veel passie en energie samengewerkt met
Reina, met alle collega's, met jullie
kinderen en met u als ouders om goed en
boeiend onderwijs op de Sint Jozefschool
te verzorgen. Nu mag ik het stokje
doorgeven en heb er alle vertrouwen in dat
mijn opvolger zich hier snel thuis gaat
voelen. Ik wil u nogmaals hartelijk
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bedanken voor het vertrouwen en de prettige
samenwerking. Tot ziens, oant sjen!
Jeanette Voogt
Even voorstellen…
Beste leerlingen en ouders van
de Sint Jozefschool. Mijn
naam is Sharon Baron en vanaf
volgend schooljaar kom ik bij
jullie op school werken. Ik
word de juf van groep 5C.
Samen met de andere groep 5
juffen hebben wij al even in de
Villa gekeken. Het ziet er heel
erg leuk uit! Ik heb drie jaar
lesgegeven aan groep 4 op een basisschool in
Amstelveen. Tijdens mijn stage heb ik bij jullie op
school vele stages gelopen. De school en de
collega’s zijn daarom niet onbekend! Het leukste
aan het onderwijs vind ik opzoek gaan naar hetgeen
wat iedere leerling nodig heeft om zich optimaal te
kunnen ontwikkelen. Het contact en samenwerken
met ouders vind ik daarbij heel erg belangrijk. Ik
houd van sporten, winkelen, vakanties, koken en
gezellige dingen doen met familie en vrienden. Ik
kijk uit naar volgend schooljaar om jullie te
ontmoeten.
Groeten Sharon
Even voorstellen…
Beste kinderen en ouders,
Ik heb het genoegen mij voor te mogen stellen als
de nieuwe adjunct van jullie mooie school. Mijn
naam is Harro Rooijendijk en ik ben 36 jaar. Ik ben
getrouwd met Myrthe en wij hebben een dochter
van zeven en een zoon van vier. In mijn vrije tijd
sport ik veel en breng ik graag tijd door met mijn
familie en vrienden. De afgelopen 11 jaar heb ik
met veel plezier als leerkracht, ICT-coördinator en
bovenbouwcoördinator op de Piet Hein gewerkt. Nu
sta ik voor een nieuwe uitdaging op de St.
Jozefschool en heb ik de eer om onder de vleugels
van Reina het reilen en zeilen op deze mooie school
in goede banen te leiden. Ik heb er ontzettend veel
zin in en hoop jullie zo snel mogelijk persoonlijk te
kunnen begroeten. Voor nu een heel fijne en
zonnige zomervakantie toegewenst!
Groeten Harro

Rectificatie data…
ma 28 sept 2020 school tot 12.30 uur i.v.m. gesprekken gr 1 t/m 7
di 29 sept 2020 school tot 12.30 uur i.v.m. gesprekken gr 1 t/m 7
ma 2 nov 2020

groepen 8 tot 12.30 i.v.m. start adviesgesprekken

di 3 nov 2020

groepen 8 tot 12.30 i.v.m. start adviesgesprekken

do 4 feb 2021

school tot 12. 30 uur i.v.m. gesprekken gr 1 t/m 7

vr 5 feb 2021

school tot 12.30 uur i.v.m. gesprekken gr 1 t/m 7

ma 25 jan 2021 groepen 8 tot 12.30 i.v.m. adviesgesprekken
di 26 jan 2021

groepen 8 tot 12.30 i.v.m. adviesgesprekken

Eindfeestje voor de kinderen…

toch een mini Eindfeestje!
In het klein gewoon met elkaar een leuke en
uitdagende beleving…

Silent Disco

Bellen vangen en draaimolen

Bellen blazen en een
figuur maken

Hoe ziet meester Harro eruit?
Hij stuurde deze foto mee: dat
is dus een vette:
‘in his dreams’.

nieuwsbrief Sint Jozefschool
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Of scan deze QR Code

In een zeepbel staan
Schooltijden en hoe na de vakantie…
Na de vakantie zijn de schooltijden weer gewoon
zoals ze voorheen waren. Dat betekent
•
gr 1 t/m 4 ma, di en do lange dagen tot 14.45u
en woe tot 12.30 en vr tot 12.00 korte dagen
•
gr 5 t/m 8 ma, di, do en vr lange dagen tot
14.45u en woe tot 12.30u korte dag
Zoals u weet zijn we voornemens de schooltijden te
moderniseren. We waren gestart maar door Corona
is dit proces onderbroken. We zijn echter wel
verplicht het hele proces goed te doorlopen. We
pakken dit dus asap op. Een leerkrachtendialoog en
ouderraadpleging volgt in het nieuwe schooljaar.
Voor nu: even terug naar af.

Mogen de ouders na de vakantie weer op het
schoolplein en in school? Dat weten wij nu niet. We
volgen de richtlijnen van het RIVM en ons
ASKObestuur, dus na de vakantie is het
ochtendritueel hetzelfde als nu. Verandert er iets
dan ontvangt u hierover in de laatste week van de
vakantie een bericht.
Petitie voor Cuserstraat FIETSSTRAAT…

Er is spontaan een ouderinitiatief ontstaan om
van die Cuserstraat (aan de Noordkant van
school) een FIETSSTRAAT te laten maken.
Leest u graag hier de brief en geef uw steun via
nieuwsbrief Sint Jozefschool

Zomeractiviteiten in de buurt…
Zomer in Zuid is voor alle kinderen en jongeren van
4 tot 18 jaar. In de vakantie zijn er elke maandagtot vrijdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur
verschillende activiteiten in Amsterdam Zuid.
Deelname aan al deze leuke sport- en
cultuuractiviteiten is helemaal gratis!
Kijkt u hier voor het programma!
Mokum…
Bijgaand treft u meer informatie aan over Midzomer
Mokum: het Amsterdamse zomerprogramma voor
kinderen en jongeren tussen 0-23 jaar.

Laten we er met elkaar een mooie zomer van
maken, voor de Amsterdamse jeugd!
Met vriendelijke groet,
Team Midzomer Mokum
Blijven lezen in de vakantie…
De gratis VakantieBieb
stimuleert kinderen om te
blijven lezen tijdens de
zomerperiode! In de gratis
app staan e-books én
luisterboeken. Zo zijn er
leuke boeken voor kinderen uit groep 3, maar ook
spannende boeken voor tieners en prachtige romans
voor volwassenen. De VakantieBieb is voor
iedereen toegankelijk, dus ook als je géén lid bent
van de Bibliotheek. De VakantieBieb is gratis
beschikbaar in de App Store. Van 1 juli tot en met
31 augustus. De verwachting is dat de app voor
Android binnenkort ook beschikbaar is via Google
Play. Kijk voor meer info op www.vakantiebieb.nl
De Bibliotheek
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•

Tia gaat terug naar Egypte..
Als afscheid voor haar klasgenootjes en voor
iedereen op de St. Jozefschool heeft zij deze
tekening gemaakt. Dank je wel Tia en veel plezier
op de je nieuwe school. We hopen je weer terug te
zien.

ma 28 sept gr 1 t/m 7
kennismakingsgesprekken, school tot 12.30u…

•

di 29 sept gr 1 t/m 7 kennismakingsgesprekken,
school tot 12.30u…

•

woe 30 sept gr 1 t/m 7 kennismakingsgesprekken,
school tot 12.30u

•

do 1 okt t/m vr 9 okt Kinderboekenweek…

•

vr 9 okt gr 1 t/m 4 boekverkoop om 12.00uur…

•

vr 9 okt gr 5 t/m 8 boekverkoop om 14.45uur…

•

ma 12 okt t/m vr 16 okt herfstvakantie…

Met vriendelijke groet,
Jeanette Voogt en Reina Atteveld
directie
Met elkaar een goed maar bewogen jaar…
Het schooljaar 2019-2020 is een bewogen jaar
geweest en een deel niet in positieve zin. We
hebben groot verdriet en ongeloof gedeeld en dan
volgt er ook nog een pandemie. Samen met u
hebben we onze schouders eronder gezet. Wij
voelen ons best wel gezegend met deze bijzondere
gemeenschap in de wijk: een school, waarin ouders,
kinderen, juffen en meesters, MR en OR zo hecht
met elkaar verbonden zijn, elkaar zien en elkaar
helpen. Wij danken daarom iedereen voor de inzet,
aandacht, warmte en ondersteuning!
Fijne zomervakantie…
Het team wenst u, de kinderen en uw familie een
heerlijke vakantie toe waarin veel plezier, lachen
maar ook reflectie een plekje krijgen. FF lekker
niks
Belangrijke data…
• vr 3 juli gr 1 t/m 7 12.00uur vakantie…
• ma 17 aug start schooljaar 2020-2021…
•

ma 17 aug start Gouden Weken…

•

di 1 sept informatieavond gr 5t/m 8…

•

do 3 sept informatieavond gr 1 t/m 4…

•

ma 7 sept fotograaf…

•

di 8 sept fotograaf…

•

woe 9 sept fotograaf…

•

ma 14 sept studiedag 1 team, kinderen zijn vrij…

•

ma 21 sept t/m do 24 sept gr 8 kamp

•

do 24 sept gr 1 t/m 7 schoolreisje…

nieuwsbrief Sint Jozefschool
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