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Beste ouders/verzorgers,
Wist u dat…
 wij het jaar leuk afsluiten?
 er daarom een Eindfeest is?
 op het Eindfeest iedereen vrolijk





















is?
de juffen en meesters om 17.30uur het feest
officieel openen met een ….?
er spelletjes zijn?
kinderen optreden?
ouders gezellig elkaar kunnen ontmoeten?
het slim is om van te voren kaarten te kopen?
er ook consumptiekaarten verkocht worden?
ouders natuurlijk wel zelf op de kinderen
letten?
wij verwachten dat ook de grote kinderen
rekening houden met de kleintjes?
de Ouderraad en de commissie heel veel werk
hebben verzet voor de organisatie?
er nog ouders gezocht worden om te helpen
bij de spelletjes?
u zich bij de klassenouder kunt aanmelden?
de weergoden ons altijd nog goed gezind
waren?
wij een aloude traditie herstellen?
groepen 8 om 18.30 uur hun afscheidslied
zingen?
groepen 8 (en alleen de groepen 8) daarna
naar hun disco mogen?
er dan altijd een traantje wordt weggepinkt?
(door ouders hoor!)
De laatste ronde ingeluid wordt om 19.30uur?
de drankverkoop stopt om 19.45uur?
het Eindfeest stipt stopt om 20.00uur?
een ‘handje helpen’ bij het opbreken ook
traditie is?

Doppen sparen…
Op school staat een bak waarin u en uw
kinderen plastic doppen kunnen
deponeren. Het KNGF spaart deze
doppen vanuit milieu oogpunt en in het
kader van sponsoring. Hun vrijwilligers
sorteren en scheiden de plastic doppen en zo
‘verdienen’ zij extra voor de sponsorkas. Heeft u
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doppen van melkpakken ed.? U kunt ze kwijt in de
hallen.
Ouderbijdrage nog betalen…
Graag verzoeken wij de ouders die
er nog niet aan toe gekomen zijn de
ouderbijdrage voor dit schooljaar
nog te voldoen dit alsnog te regelen.
De Ouderraad heeft vele activiteiten
gefinancierd en wil natuurlijk
budgettair neutraal draaien. Daarom
een berichtje hierover in de Nieuwsbrief, want het
zijn er dit jaar meer dan de afgelopen jaren. Met alle
ouders samen zorgen we ervoor dat ook de leuke
activiteiten voor school betaalbaar zijn. Dus graag
uw actie om de ouderbijdrage over te maken als u
dat nog niet heeft gedaan. Dat kan op nummer:
NL41INGB0002855835 t.n.v. Stichting Ouderraad
Sint Jozefschool. Hartelijk dank!
Aanmelden kinderen geboren 2013…
Heeft u uw kind, geboren in het kalenderjaar 2013
al bij school aangemeld? De inschrijven voor deze
groep is gestart. U kunt hiervoor bij Jacky een
inschrijfformulier halen.
Eindfeest 2016…
Graag nodigen wij u uit voor
het Eindfeest, het leukste
kinderfeest voor het op tijd
slapengaan van de buurt.

Het feest is op vrijdag 8 juli en
duurt van 17.00 tot 20.00. Om 17.30 wordt u een
speciale opening door het team aangeboden, die
zeker niet gemist mag worden! Er zijn voor de
onder-, midden- en bovenbouw spelletjes en de
kinderen mogen voor u optreden! Er is heerlijk eten
en drinken, èn een hoop gezelligheid! Als speciale
attractie is er de OUD HOLLANDSE
ZWEEFMOLEN! En de RODEOSTIER is weer
terug!!
Tijdsindeling van de optredens:
± 17.30 uur: Opening door leerkrachten
± 17.45 uur: Optredens groep 3
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± 18.05 uur: Optredens groep 4
± 18.30 uur: Afscheidslied groepen 8
± 18.45 uur: Optredens groep 5
± 19.05 uur: Optredens groep 6
± 19.25 uur: Optredens groep 7
Bonnenverkoop
De bonnenverkoop vooraf is op de volgende
tijdstippen:

Woensdag 6 juli, 12:00-12:30

Donderdag 7 juli, 14:30-15:00

Vrijdag 8 juli, 11:45-12:30
Let op! Alleen contant, a.u.b.
Hulpouders gevraagd!!
Om van deze dag een geweldig feest te maken,
hebben we uw hulp echt nodig!
Meld aan via hajovanbeijma@gmail.com of teken
in via de lijst van de klassenouders voor half uur als
hulpouder bij de spelletjes.
Huisregels
Kortom alle ingrediënten zijn aanwezig om er een
knalfeest van te maken!
Graag uw aandacht voor de volgende huisregels:

Let op uw kinderen, u bent er verantwoordelijk
voor en zo maken we er een gezamenlijk feest
van!

Roken mag alleen in de rookhoek! (zie
aanwijzingen op het plein);

We verkopen drank uitsluitend aan ouders en
alleen per glas;

Het feest eindigt om 20:00 uur. U wordt
vriendelijk verzocht het feest dan te verlaten;

De overgebleven consumptiebonnen kunnen
niet retour genomen worden.
Tot vrijdag 8 juli.
Wij hebben er zin in!
De feestcommissie van de OR
Enquête Stadsdeel Zuid…
Stadsdeel Zuid wil graag weten wat er speelt in de
verschillende buurten van Zuid. Daarom hebben de
gebiedsteams een buurtenquête online gezet.
Iedereen die in Zuid woont kan de buurtenquête
www.onderzoekenstatistiek.nl/buurtenquete-zuid
invullen. De resultaten van de enquête worden,
samen met informatie uit de buurtgesprekken,
inspraakreacties en onderzoeken, gebruikt bij het
opstellen van het Gebiedsplan voor 2017.
De enquête staat online van 20 juni t/m 15 juli.
Invullen kost ongeveer 10 minuten.
Netty Verwaal
Gebiedsmakelaar Oud-Zuid
Gemeente Amsterdam,
Stadsdeel Zuid

nieuwsbrief 01-07-2016

Data schooljaar 2016-2017…
Tweede versie van de data. Kijkt u
even precies mee? Ik hoor het graag
als iets niet klopt.
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 / 26-05-2017
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

Vrij 2-12 Sinterklaas
Later naar school
i.v.m. SINT
Donderdag 22-12-2016
Vrijdag 23-12-2016
Vrijdag 14-7-2017

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
Vrij 2-12-2016
tot 13.00uur
Di 6-12-2016
Start om 9.30uur
12.00 uur
i.v.m. kerstdiner
12.00 uur
12.00 i.v.m. Eindfeest,
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17.30uur Eindfeest
Vrijdag 21-7-2017

12.00uur

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

De MR stond m.b.t. de reden van de junivakantie
achter onze argumentatie omdat het in het belang
van het onderwijs aan de kinderen is. Wij hopen dat
dit u duidelijkheid geeft over de reden waarom de
week zo ingepland is.
Wie staat voor welke groep…
Zeer spoedig ontvangt u van ons de groepsindeling
voor volgend schooljaar. Veel is al bekend, de
laatste aanpassingen en vacatures hopen we
volgende week rond te hebben.
WK adoptiekids 2016…

14-11-2016 t/m 18-11-2016
Vrij 2-12-2016 tot 13.00uur
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

Waarom de juniweek…
Naar aanleiding van een vraag van
een ouder over de juniweek, licht ik
die week graag ook even aan u toe.
Scholen mogen die week zelf nu nog
invullen. Het kan zijn dat de
staatssecretaris daar enig moment een stokje voor
gaat steken vanwege de handigheid naar ouders toe
en het economisch belang. Maar nu nog niet. In het
onderwijs werken we in periodes. De vakanties
markeren die periodes waarin onderwijs gegeven
wordt. Hat aantal weken tussen de vakantie is
normaliter ongeveer een week of 7, 8 of 9. De
keerkrachten voor de groep merken bij 9 weken
achter elkaar dat het onderwijs geven minder
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effectief wordt. Kinderen zijn moe, kunnen zich
minder goed focussen en er zijn meer incidenten op
sociaal gebied. Door de vakantiespreiding in het
land wisselt een schooljaar ieder jaar. En dan kom
je als school weleens in de situatie dat je langere
periodes hebt. Het huidige schooljaar en aankomend
schooljaar is het zelfs 11 weken achter elkaar naar
school. Dat is minder wenselijk. Vandaar de keus
om het te onderbreken. Zelf werkt het team wel
gewoon door. Is het een gewone periode tot einde
schooljaar: 7,8 of 9 weken dan zullen we hier niet
zo snel voor kiezen.

Geen EK voor Nederland maar onze school was met
3 kinderen vertegenwoordigd op het WK voetbal
voor Adoptiekids. Een bijzonder toernooi met ruim
750 geadopteerde kinderen van 5 tot 18 jaar uit
maar liefst 26 landen. Tjalling (groep 3a) speelde in
een Chinees team, Marbihon (groep 3b) voor
Ethiopië en Nathan uit de Klaproos bij de
Keniaanse mini's. De dag begon met de
indrukwekkende vlaggenparade wat menigeen
kippenvel bezorgde. Al die kinderen vol trots achter
"hun" vlag. Een dag met kinderen die er net zo
uitzien als hen, veel herkenning en saamhorigheid
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en natuurlijk heel veel voetballen. Trots op hun land
van afkomst en zoals Tjalling zo mooi zei, na het
toernooi; ik ben trots om adoptiekind te zijn
Miranda (mama van Marbihon en Nathan)
Kinderraad…

De leerlingen van de
KinderRaad hebben een krant
gemaakt, waarin zij aan u en
uw kind(eren) laten zien waar
zij dit schooljaar aan gewerkt
hebben. En welke problemen er op school door
kinderen gesignaleerd worden? De KinderRaad
komt regelmatig bij elkaar en worden hierin
begeleid door juf Ivica (teamleider BB) en juf
Mirjam (intern begeleider). In iedere groep liggen
twee exemplaren voor om in te kijken en te
bespreken. U treft hierbij de link. Wellicht handig
om samen met uw kin(eren) te lezen.

Belangrijke data…







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)

Doe mee aan de Mirakelse zomerspelen…
Ben je nog niet met vakantie en heb je
zin om lekker een dagje te sporten bij
Mirakel? Schrijf je dan nu in!

Kijk wie het sterkst is met touwtrekken
of het snelste bij de 50 meter sprint of
estafette lopen. Wie maakt de meeste doelpunten
tijdens het penalty schieten of haalt het meeste
water binnen op het waterparcours? Of doe mee met
het hockey- of voetbaltoernooi. Lekker actief dus.
De zomerspelen zijn bij mooi weer
op het terrein van hockeyclub
Pinoké en bij slecht weer in de
gymzaal van de St. Jozef School.
Afhankelijk van hoe oud je bent, kun je je opgeven
voor de volgende dagen:
Maandag 25/7 van 11.00 – 15.00 uur:
voor kinderen van 4 t/m 6 jaar
Dinsdag 26/7 van 11.00 – 15.00 uur:
voor kinderen van 7 t/m 8 jaar
Donderdag 28/7 van 11.00 – 15.00 uur:
voor kinderen van 9 t/m 12 jaar
Tijdens de dag, eet je met ons mee
en is er genoeg te drinken.
Zit je niet bij ons op de opvang?
Geen probleem, je mag gratis een
dagje met ons meesporten.
Doe mee en schrijf je in door een mail te sturen naar
info@kdvmirakel.nl.
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