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Beste ouders/verzorgers,







Wist u dat…
 Jacky de pensioengerechtigde leeftijd
heeft bereikt?
 zij eigenlijk al met de AOW mag?
er gisteren afscheid is gevierd met het team?
zij toch nog de hele maand september werkt?
zij dan de schooltellingen nog doet?
 zij de nieuwe administratie
inwerkt?
 er eind september een
koffiemoment met ouders
wordt georganiseerd om haar
te groeten…
 Jacky stiekem nog de
woensdagen aanblijft op
vrijwillige basis om school te
ondersteunen?
wij dat erg waarderen?

Fotograaf…

Datum voor in de agenda:
Op maandag 24 september 2018 komt de
schoolfotograaf voor alle klassenfoto’s en
individuele foto’s. Er is net als vorig jaar tijdens
schooluren geen tijd meer om een foto te laten
maken van alle broertjes/zusjes die samen op school
zitten. Daarom is er gelegenheid op maandag 24
september van 08.00 tot 08.30 en van 14.45 tot
16.30 om de broer/zus foto te laten maken, dus ook
met jongere of oudere broers en zussen die niet
(meer) op de Sint Jozefschool zitten.

In de
weken voorafgaand aan het bezoek van de
schoolfotograaf zal er een inteken-mogelijkheid
voor de broer/zus foto zijn. Nadere informatie
hierover volgt aan het begin van volgend schooljaar.
Namens de Ouderraad
Wilbert & Madelon
Gymnastiek…
Zoals u via een aparte mail vernomen hebt, heeft
meester Niels op de valreep zijn ontslag ingediend.
Hij heeft een aanstelling geaccepteerd op de ROC
(MBO onderwijs) van Amstelveen. We vinden dit
erg jammer, maar respecteren natuurlijk zijn wens
om met een andere doelgroep (leerlingen van 16
jaar en ouders) aan de gang te gaan. We wensen
hem veel plezier op zijn nieuwe werk. Wij zijn hard
bezig om de vacature voor gymmeester ingevuld te
krijgen. Indien dit ons niet lukt, zal Niels nog de
maand september in de gymzaal de lessen
verzorgen.
Eindfeest TOP…
Wat fijn dat u allemaal op het eindfeest bent
geweest. Het was enorm gezellig en de kinderen
hebben zichtbaar genoten. De leerlingen van de
groepen 8 hebben gedanst in het traditionele laatste
momentje op hun basisschool bij de ‘GROEP
ACHT DISCO’. Wij bedanken heel hartelijk de
Ouderraad /eindfeestcommissie voor al het werk.
Zij starten om starten om 9.00u en hebben er na de
dag zo’n 17.7 km opzitten (wie had de stappenteller
app aan?).
Wat hebben we nodig in de nieuwe groep…
Een goede start voor een nieuw
schooljaar is de voorbereiding.
Voor kinderen ook een belangrijk
ritueel, maar nu om in de
stemming te komen voor de
eerste schooldag. Graag deze
spullen de eerste schooldag meenemen. Dank
daarvoor!
Gr 3
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Een etui (die in de la past onder de tafel)
Een puntenslijper, het liefst met een
opvangbakje
Een witte lijmstift (Pritt). Deze het liefst
vervangen gedurende het schooljaar
Kleurpotloden
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Viltstiften
Een schaar
Koptelefoon voorzien van naam (voor
de laptops

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.










Gr 7
Gr 4

Een etui met daarin:

Leesboekje voor de eerste weken

Kleurpotloden

Stiften

Schaar

Lijmstift

Gum

(Vulpen met vullingen, pas in januari)

Puntenslijper met een opvangbakje

Kladblokje zonder lijntjes

Liniaal van 30 centimeter

Koptelefoon of oortjes voorzien van
naam (voor de laptops)

Gr 5



















Stabilopen met blauwe vullingen
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
Stiften
Schaar
niet te dikke etui
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)










agenda (Nederlands)
1 platte etui
Grijs potlood (HB)
1 vulpen + blauwe vullingen
1 gum (geen kneedgum)
Pritt stift
Liniaal (max. 30 cm)
Kleurpotloden en stiften(max 20 stuks)



Gr 6
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Gr 8

1 puntenslijper met bakje
balpen met groene inkt voor het
nakijken
schaar
Snelhechtermap voor huiswerk
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.
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
23 rings multomap
tabbladen (karton)
Snelhechter map voor huiswerk
kleurpotloden.
Stiften
Oortjes of koptelefoon voorzien van
naam (voor de laptops)
leesboek voor de eerste weken











agenda (Nederlands)
etui
vulpen met vullingen
gum
liniaal (max 30 cm)
puntenslijper met bakje
dunne huiswerkmap / snelhechter
balpen (groene inkt)
Als je met een stabilo schrijft, heb je
vullingen nodig.

schaar.

kladblok (A5 formaat)

Pritt stift

kleurpotloden + stiften (max 20 stuks)

Koptelefoon of oortjes voorzien van
naam (voor de laptops)
Misschien handig om thuis een junior
Bosatlas te hebben, om te oefenen voor je
huiswerk.

De kinderen gaan naar gymnastiek in de grote
gymzaal. Ze gymmen in gymkleding met
gymschoenen die niet buiten worden gebruikt. Ook
gaan ze douchen en daarvoor moeten ze dan een
handdoek en slippers meenemen. Het is de bedoeling
dat de kinderen hun gymspullen elke keer als ze
gymles hebben gehad, weer mee naar huis nemen.
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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
instroomgroep
vanaf januari
groep 3a
groep 3b
groep 3c
3a / 3b / 3c
groep 4a
groep 4b
groep 5a
groep 5b
groep 6a
groep 6b
groep 7a
groep 7b
groep 8a

groep 8b

Intern
begeleider

ma, do en vr: Annekee Bonkenaar
woe en di: Karolijne Barrie
afwezig door ziekte: Wendy van
Rooij
ma, di en woe: Jeanette Riezebos
do, vr: Daniela Kestein
ma, di en woe: Sandra Beckers
do en vr: Karolijne Barrie
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 en di: wordt nog geregeld
woe, do vrij: Romy Vriens
ma en di: Lisette Kluppel
woe, do en vr: Susanne Israëls
ma en di: Steffie Wierda
woe t/m vrij: Cassandra Jaakke
ma t/m woe: Annemieke Feijen
do en vr: Steffie Wierda
ma en di: Cassandra Jaakke
ma t/m do: Marieke Mutgeert
vr: Karlijn Jansen
ma en di: Mariëtte Moos
woe t/m vr: Hans van der Vleugel
ma en di: Renate van der laan
woe t/m vrij: Rineke Kok
ma en di Wijnanda van Marken
woe t/m vr: Carolien Marbus
ma t/m vr: Rogier Moes
verlofvervanging: Wijnanda van
Marken
ma en di: Josien Supèr
woe t/m vrij: Petra Bekker
ma, woe, do en vrij: Francoise
Blaauw
di: Monique Kahmann
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 *
*nog enkele dagen vacature
ma t/m woe:
Mirjam Honsdrecht
Voor de kleutergroepen:
zonnebloem, klaproos, tulp en alle a-
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groepen + ½ c groep
di t/m do:
Ingrid Bruinsma
Intern
Voor de kleutergroepen: margriet,
begeleider
madelief en bosviool en alle bgroepen + ½ c groep
Extra (HB talen) vr mid:Hans ven der Vleugel
Talentbegeleider Ytien de Jong
ma t/m do: Heleen de Gans
do: Karlijn Jansen
woe: Mariette Moos
Onderwijs
3 dagen: Esther Wilcke
ondersteuners
3 dagen: Carolien de Gruiter
3 dagen: Sigrid Voorhorst (nog
afwezig door ziekte)
Muziek gr 1 en 2 om de week: vacature
Muziektheater
vrij: Marc-Peter vd Maas
gr 7/ 8
Muziek
Frank Heerze
gr 3 t/m 6
Gymnastiek
ma, di, do en vrij: Niels Groot
Conciërge
ma t/m vrij: Willem van de Raad
maand sept en alle woe: Jacky
Secretariaat
Grootes
ma t/m vr: Vicky Hecker
ICT
ma: Rinus Goede
Onderwijs
enkele vrij: Monique Kahmann
kundig ICT
Gr 1 en 2: Liesbeth Bouwmeester
Bouw
Gr 3, 4 en 5: vacant
coördinatoren
Gr 6, 7 en 8: Tjitske Boringa
Teamleider
Françoise Blaauw
di t/m do: Jeanette Voogt
Directie
ma t/m vrij: Reina Atteveld

Oplis…
Onze opleider in de school Mieke Konings heeft de
keuze gemaakt deze taak bij de ASKO neer te
leggen. Zij was verantwoordelijk voor de
begeleiding van de stagiaires en had veel overleg
met de mentoren. Tevens was haar taak voor ASKO
onderzoek te doen en de onderzoekswerkgroepen
(ook op onze school) te begeleiden. Mieke heeft nu
meer tijd voor haar werk als docent aan de UPVA
(universitaire PABO en de PABO). We hebben
feestelijk afscheid genomen van Mieke en danken
haar zeer voor alle begeleiding en (beeld)coaching
die zij bij ons alle jaren heeft gedaan. Haar taak
wordt voor één jaar overgenomen door Jeanette (op
een andere school ook al Oplis gedaan).
Berichtje van de bibliotheek…
Beste ouders/verzorgers,
Vanaf 1 juli kunnen uw leerlingen aan de slag met
de VakantieBieb. Het instructiefilmpje met stapvoor-stap-uitleg helpt ze hierbij.
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Jeanette Voogt en Reina
Atteveld
(directie)

De VakantieBieb is open vanaf 1 juli t/m 31
augustus 2018. De app is eenvoudig te downloaden
in de App Store en Google Play Store.
Wij wensen u en uw leerlingen alvast een mooie
zomervakantie vol leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Het VakantieBieb-team
Het schooljaar zit erop…
Het schooljaar zit erop. De kinderen hebben
wederom een stapje in hun ontwikkeling gemaakt.
Het pilotjaar met Blink, onze nieuwe methode voor
de zaakvakken en 21ste-eeuwse vaardigheden is
enorm goed bevallen. Er is veel eigen onderzoek
door de kinderen gedaan. We gaan dit verder
uitbouwen! We hebben lief, maar ook leed met u
gedeeld. Wij gaan de vakantie enerzijds vrolijk in
en anderzijds ook met een zwaar gemoed rondom
onze lieve collega juf Wendy (Zonnebloem). We
houden elkaar en u op de hoogte.
Fijne vakantie…
Wij wensen u en uw kinderen een heerlijke vakantie
toe en zien uw kinderen graag weer op maandag 3
september om 8.20 uur/ dislocatie: 8.15 uur stipt.

Wij hebben onze zonnehoedjes al op!

Belangrijke data…






vr 20 jul laatste vakantie om 12.00
uur…
 ma 3 sept eerste schooldag om 8.20…
 di 11 sept gr 6 t/m 8 info-avond…
do 13 sept gr 3 t/m 5 info-avond…
do 20 sept gr 1 en 2 info-avond…
ma 24 sept fotograaf…

Met vriendelijke groet,
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