jaargang 25, nummer 20

06-07-2018

Beste ouders/verzorgers,













Wist u dat…
 er gisteren een feestje gevierd werd?
 de oudste kleuters voor hun ouders
dansten?
zij de La Bomba en de Boogie Boogie Bye
Bye dansten?
zij ook een Nederlandse-, Ghanese,
Mexicaanse, Chinese, Franse en Spaanse
dans dansten?
kleuters ook met hun papa en mama dansten?
de sfeer er goed in zat?
de ouders zichtbaar genoten?
een enthousiaste vader de ouderWAVE
initieerde?
de leerkrachten van de groepen 3 al
kennisgemaakt hebben met de ouders?
wij u graag willen laten meegenieten?
wij daarom de foto’s van dit feestje met u
delen?
u daarvoor even hier klikt?

Notulen MR…
In de link treft u de notulen van mei van de MR.
Detty Feenstra (ouder) neemt afscheid en zij wordt
opgevolgd door Floor Dinant. Wij danken Detty
enorm voor haar inspanningen voor de MR en voor
haar altijd alerte houding naar ons toe. Fijn dat wij
als schooldirectie zoveel met haar
hebben kunnen sparren om het
voor de kinderen een goede
schooltijd te laten zijn door o.a.
mee te denken over de
communicatie met u als ouders.
Detty: super veel dank!

Floor Dinant stelt zich graag aan u voor.

Ha ouders,
Ik ben Floor Dinant, moeder met
een zoon in 3b en een in de Tulp
en vanaf komend schooljaar lid
van de MR. Ik wil zo graag mijn
bijdrage leveren aan de
voortzetting of verbetering van
de kwaliteit van het onderwijs en de prettige sfeer
op de St. Jozef. Ik ben werkzaam als jurist bij
het ministerie van OCW, waar ik veel
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beleidsonderwerpen voorbij zie komen die ook
spelen op de St. Jozef. Het lijkt me dan ook
interessant om te zien hoe de Rijkskaders uitwerken
in de praktijk en om daarover te kunnen
meedenken.
Fijne zomer!
Ook enkele teamleden nemen afscheid van de MR.
Sarah den Ouden en Mieke Konings verlaten de
MR. Lisette Kluppel zal in ieder geval namens het
team zitting nemen.
Nieuwe teamleden…
Binnenkort hoort u van ons
welke leerkracht(en) voor welke
groep staat/n. Wij zijn erg blij
dat het ons gelukt is de
vacatures die wij hadden, ingevuld te krijgen. Zoals
u weet hebben wij proactief ingezet op zelf mensen
opleiden. Dat heeft erin geresulteerd dat we een
kandidaat aangenomen hebben. Daarnaast hebben
we twee parttime leerkrachten van andere scholen
buiten ons bestuur aangenomen. Kortom: alle
groepen zijn voorzien van een fulltime of twee
parttime leerkrachten. We stellen ze binnenkort via
de nieuwsbrief aan u voor.
Dansproject Let's Swing! …
Wat een heerlijke zonnige ‘swingmiddag’ was het
vorige week donderdag. De groepen 3 t/m 8 hadden
de dansen ingestudeerd in de ochtenden in de
middag aan elkaar gepresenteerd. Ze dansten o.a. de
Foxtrot, Rock and Roll, Charleston, Jives etc. Wat
een feest. Kijkt u maar even hier voor een filmpje.
Nieuwe digiborden…
Enkele groepen hebben nieuwe digitale
schoolborden gekregen. De grote witte zijn
afgeschreven en vervangen door nieuwere zwarte
touchscreens. Het zal wel even wennen worden. Het
was wel even een hele klus! En de kinderen?
Lekker buiten les krijgen en aan het werk.
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17.15 – 17.27 3A
17.30 – 17.42 3B
17.45 – 17.57 4A
18.00 – 18.12 4B
18.15 – 18.27 5A
18.30 – 18.42 5B
18.45 – 18.57 6A
19.00 – 19.12 6B
19.15 – 19.27 7A
19.30 – 19.42 7B
19.45 - 19.57 8A + 8B

Vakantiedip…
Voor ouders van kinderen in groep 3 en 4: Voorkom
de zomerdip (lezen)
Uit onderzoek blijkt dat de technische
leesvaardigheid van kinderen in de zomervakantie
terugloopt omdat niet meer dagelijks geoefend
wordt met het lezen. Het gevolg hiervan is dat wat
de kinderen in groep 3 en/of 4 geleerd hebben aan
het begin van het nieuwe schooljaar in groep 4,
respectievelijk 5 een beetje weggezakt is. Dit wordt
de zomerdip genoemd. Om de zomerdip te
voorkomen, is het belangrijk om ook in de vakantie
samen met uw kind te blijven lezen. Een kwartiertje
tot twintig minuten per dag is voldoende.
We wensen u veel leesplezier op en in de vakantie.
Met vriendelijke groet,
Mirjam Honsdrecht
Intern Begeleider

Berichtje uit de buurt…
Er start een nieuwe fase van de werkzaamheden aan
de Amsterdamseweg in Amstelveen. Vanaf 16 juli
zijn de kruisingen Amsterdamseweg-Keizer
Karelweg Graaf Florislaan voor gemotoriseerd
verkeer afgesloten. Zie de brief van de gemeente
Amstelveen.
Eindfeest…
Beste Ouders,

Volgende week vrijdag 13 juli
begint het Eindfeest om 17:00
uur. De bonnenverkoop voor
spelkaarten en om
eten/drinken te bestellen is
(om lange rijen op vrijdagmiddag te voorkomen) op
woensdag 11 juli vanaf 12:15 uur en donderdag 12
juli 14:30 uur. Pinnen is mogelijk! Natuurlijk
treden de kinderen weer voor u op. Hieronder treft u
het schema van de optredens per groep.

We hopen jullie allemaal te zien en vergeet niet
door te geven wanneer u kunt helpen:
speeski72@gmail.com. Doen hoor!
Onderzoek naar buikklachten…
In het AMC worden dagelijks kinderen gezien met
onbegrepen buikklachten, zoals obstipatie en
buikpijn. Buikklachten kunnen veel nadelige
gevolgen hebben, denk aan schoolverzuim en niet
mee kunnen doen met sport en spel. In veel gevallen
wordt er geen duidelijke oorzaak gevonden,
waardoor het moeilijk te behandelen is. Daarom
wordt er momenteel een grootschalig onderzoek
gedaan naar de onderliggende oorzaken; de St.
Jozefschool wilt daar graag bij helpen. Het AMC is
op zoek naar kinderen 3-10 jaar zonder
buikklachten. Indien u geïnteresseerd bent of meer
informatie wilt kunt u contact opnemen met de
hoofdonderzoeker van het AMC Mana Vriesman
via m.h.vriesman@amc.nl. Goed voor u om te
weten: voor deelname hoeft u niet naar het AMC te
komen.
Lisa Lenters (student-onderzoeker AMC)
Mede namens,
Mana Vriesman
Arts-onderzoeker, Kindergeneeskunde AMC

Belangrijke data…






di 10 jul musical gr 8 voor
genodigden…
 woe 11 jul musical gr 8 voor
genodigden…
vr 13 jul school uit om 12.00u…
vr 13 jul Eindfeest start om 17.00u…
vr 20 jul school tot 12.00uur…

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

Eindfeest Podium
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