jaargang 23, nummer 22

Kalfjeslaan 370
1081 JA Amsterdam
t: 020 6432020
f: 020 4539569
e: stjozef.directie@askoscholen.nl
www.sintjozefschoolamsterdam.nl

12-07-2016

Beste ouders/verzorgers,
Wist u dat…
 op deze nieuwbrief altijd met smart
gewacht wordt?
 deze nieuwsbrief u en de kinderen
vertelt welke leerkracht(en) er voor de
nieuwe groep staan?
 dit plaatje het resultaat is van een
maandenlang proces?
 het proces start in januari?
 er op bestuursniveau gepraat wordt over zo’n
900 leerkrachten?
 er in die groep leerkrachten zijn die in de
mobiliteit willen?
 de St Jozef ook 3 collega’s aan het team
toevoegt vanuit deze mobiliteit?
 één van onze leerkrachten kiest voor een
switch?
Wij weten dat u nu snel doorleest naar het volgende
item!
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
groep 3a
groep 3b
groep 4a
groep 4b

ma, di: Jacobien Gerbrandij
woe, do en vr: Wendy de Rooij
ma, di en woe: Ellen Kolk
do, vr: Eva de Beijer
ma/di t/m vr: Sandra Beckers,
ma: Wendy de Rooij
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 t/m woe/do: Mariette Moos
do/ vrij: Sigrid Voorhorst
ma t/m do: Maaike van Hassel
vr: Teum Ooms
ma t/m do: Annemieke Feijen
vr: Jacobien Gerbrandij
ma t/m vr: Steffie Hirs
vervanging verlof t.z.t.: vacature
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ma, di en woe: Sigrid Voorhorst
do en vr: Johan van Ommen
ma en di: Johan van Ommen
groep 5b
woe, do en vr: Rineke Kok
ma en di: Wijnanda van Marken
groep 6a
woe, do en vr: Françoise Blaauw
groep 6b
Ma t/m vr: Linda Ceelen
ma, di, do en vrij: Monique Kahmann
groep 7a
woe: Wijnanda van Marken/Daniela
Kestein
ma, di, do en vrij: Tjitske Boringa
groep 7b
woe: Johan van Ommen
ma, di en woe: Charlotte van der Putten
groep 8a
do en vrij: Ivica Grobben
ma en enkele di: Eva de Beijer
groep 8b
di, woe, do en vrij: Edwin Lips
ma t/m woe:
Intern
Mirjam de Jongh-Honsdrecht
begeleider
Voor de kleutergroepen: zonnebloem,
klaproos, tulp en alle a-groepen.
di t/m do:
Intern
Ingrid Bruinsma
begeleider
Voor de kleutergroepen: margriet,
madelief en bosviool en alle b-groepen
Begeleider Plus Teun Ooms
Onderwijs
ma t/m do:
assistenten
Heleen de Gans
Beeldende
Tjalling Lemstra tot pensionering
vorming
Muziek 3 t/m 7 Vr: Ellen van Vliet
Do om de week: Charlotte van der
Muziek 1 en 2
Putten
Gymnastiek
ma, di, do en vr: Niels Groot
Conciërge
ma t/m vr: Willem van der Raad
Administratie
di, woe, do en vrij, Jacky Grootes
ma: Rinus Goede
ICT
woe: Monique Kahmann
ma:
Teamleiders
Françoise Blaauw (gr 3 t/m 6)
Ivica Timman (gr 1 en 2, 7 en 8)
Bouwcoördinator Liesbeth Bouwmeester (gr 1 en 2)
Directeur
ma t/m do/vr: Reina Atteveld (ambulant)
groep 5a

U mist…
in dit lijstje juf Eva als teamleider van de kleuters.
Ze was op zoek naar een nieuwe uitdaging en heeft
deze gevonden door een dag voor groep 8 te gaan.
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In dit lijstje mist u ook meester Gijs. Meester Gijs
maakt een kleine switch. Hij vindt het leuk om ook
eens op andere scholen te kijken en heeft daarom
besloten zich aan te melden bij de vervangingspool
van ons bestuur. Hij is zo in de gelegenheid op alle
32 scholen van ons bestuur te werken. Een
dynamische baan, waar hij zeker nog meer ervaring
op doet. Natuurlijk wensen wij hem super veel
plezier en succes! En wie weet als wij een
vervanger nodig hebben, krijgen we een meester die
direct de weg weet in ons kleine doolhof van een
gebouw.:)
U mist ook in dit lijstje juf Margreet Jacobs. In juni
is wederzijds besloten afscheid van elkaar te nemen.
U mist ook juf Els Venrooij (dit schooljaar:
woensdagen in 7b). Zij geeft er de voorkeur aan
dichter bij huis te gaan werken en dat is in de
provincie Utrecht. Wij danken haar hartelijk voor de
sfeervolle en goede lessen die zij gegeven heeft. En
succes op je nieuwe school.
U mist ook juf Lisette, de juffrouw van de
plusgroep. Zij heeft besloten even te stoppen met
haar onderwijswerkzaamheden en wat persoonlijke
bezinningstijd te nemen. Wij vinden dat erg jammer
voor ons en voor school, maar begrijpen haar keuze
goed. U mist ook juf Petra. Zij heeft bij ons naar
tevredenheid een lange vervanging gedaan. Juf
Petra wensen wij veel succes met haar volgende
werkzaamheden en wie weet komen we elkaar nog
eens tegen.
Nieuwe teamleden…
U ziet in de lijst enkele nieuwe leerkrachten staan.
Zij stellen zich spoedig aan u voor! Hier heeft u
alvast wat voorinformatie:
Juf Linda Ceelen is een collega van ons.
Zij werkte op basisschool De Saffier
(Jordaan) in de bovenbouw. Deze school
wordt helaas opgeheven.
Maartje Ohm is een collega en zij werkte tot dit
schooljaar op de Mgr. Bekkersschool (Amsterdam
Noord) bij de kleuters en in groep 3.
Teun Ooms is een collega van het
Wespennest (Amsterdam Noord). Hij
werkte daar met kleuters, middenbouw en
bovenbouw.
Sigrid Voorhorst is een nieuwe collega.
Zij heeft lang gewerkt in de omgeving van
Naarden en heeft i.v.m. krimp in de regio
haar werkgebied verlegd naar Amsterdam.
Daniela Kestein heeft haar opleiding
afgerond en is nu officieel leerkracht en
zal voor één dag ons team komen
versterken. Welkom allemaal!
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Toelichting…
De concrete invulling van het plusonderwijs is nog
niet vormgegeven. Vorig schooljaar zijn veel
kinderen uit de groepen in aanmerking gekomen
voor een extra moment met de leerkracht van de
plusklas. Het is op dit moment nog niet bekend of
we deze werkwijze handhaven. En of diezelfde
kinderen ervoor gevraagd worden. Een belangrijk
element van onderwijs op maat geven is namelijk
ook dat de kinderen in de eigen groep meer op de
‘plusmaat’ ingeschaald / onderwezen worden. Ook
hier zou de Plusspecialist een belangrijke rol
kunnen vervullen. Materiaal en methodieken binnen
de groep uitzetten zodat de groepsleerkracht hieraan
toekomt. Nogmaals: hierover zijn we in gesprek met
elkaar in het team.
Eindfeest een succes…
Wat een heerlijk Eindfeest was
het weer. De kinderen stonden
vol in de aandacht met hun
optredens, de spelletjes en het
smikkelen en smullen. Kijkt u hier maar naar wat
foto’s.
Afsluiting schooljaar…
Een laatste schooldag is een
bijzonder moment in een
kinderleven. Afscheid nemen van
het lokaal, afscheid nemen van de
huidige leerkracht en soms ook
van een klasgenoot, die naar een andere school gaat.
Samen de ochtend doorbrengen met opruimen (oh,
lag dit in mijn la!), poetsen (heb ik het hele jaar zo hard
gewerkt dat mijn tafel zo vies is geworden?), juf / meester
helpen (ik word later ook juf / meester!), spelletjes spelen
(dit kan nu nog, volgend jaar ben ik hier te groot voor!).

Samen afscheid nemen van een klein deel van het
schoolleven is een ritueel dat erbij hoort en een
functie heeft in de sociaal-emotionele ontwikkeling
van kinderen (en volwassenen). Daarom ‘vieren’ we
afscheid nemen met feesten, verdrietig zijn, gedag
zeggen en elkaar een fijne vakantie wensen.
Daarom is een laatste schooldag altijd en iedere
keer weer belangrijk.
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. Dank daarvoor!
Gr 3




Een etui (die in de la past onder de tafel)
Een puntenslijper, het liefst met een
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opvangbakje

Een gum

Een witte lijmstift (Pritt). Deze het liefst
vervangen gedurende het schooljaar.

Kleurpotloden

Viltstiften

Een schaar
De kinderen krijgen op school een speciaal
driekantig schrijfpotlood en een gum. 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.
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.
Gr 4

Gr 5

Een etui met daarin:

Kleurpotloden

Stiften

Schaar

Lijmstift

Gum

Grijs potlood

Blauwe balpen

Vulpen met vullingen

Puntenslijper met een opvangbakje

Kladblokje

Liniaal van 30 centimeter

Koptelefoon of oortjes voorzien van
naam (voor de laptops)














Gr 6





HB potloden, goede kwaliteit
liniaal (30 centimeter)
kleurpotloden
puntenslijper (liefst met een
opvangbakje)
gum (geen kneedgum)
stiften
plakstift
schaar
vulpen en blauwe vullingen
balpen (blauw)
kladblok (A5 formaat)
platte etui
leesboek voor de eerste weken
agenda (Nederlands)
Pritt stift (2x)
Liniaal
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Kleurpotloden
Stiften
potloden (HB, goede kwaliteit)
balpen (groene inkt)
Lamy vulpen met blauwe vullingen
gum (geen kneedgum)
een schaar
puntenslijper met bakje
tabbladen
snelhechter
Pasfoto
platte etui
kladblok
whiteboard-marker (zwart of blauw)
koptelefoon of oortjes voorzien van
naam (voor de laptops)

Gr 7



















agenda (Nederlands)
1 etui
1 vulpen
potlood
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
leesboek voor de eerste weken

Gr 8











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)
Misschien handig om thuis een junior
Bosatlas te hebben, om te oefenen voor je
huiswerk.

Het gymrooster van meester Niels…
Hierbij het gymrooster van meester Niels voor de
eerste helft van het jaar. Er wordt van de kinderen
verwacht dat zij altijd gymkleding meehebben en
een handdoek voor de groepen 3 t/m 8. De ervaring
leert ons dat wij direct in week 1 reeds vulling (m.n.
handdoeken) voor de gevonden voorwerpen hebben.
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Handdoeken en kleding merken is handig, ook voor
ons, want dan kunnen we het gewoon aan de
betreffende kinderen geven.
tijden
8.40
9.25
9.25
10.10

Ma
2a Tulp +
Zonnebloem
+ Madelief
2b Margriet
+ Bosviool +
Klaproos

Di

Do

Vr

7a/b

3b

6b

7a/b

3a

6a

10.10
10.55

3a

6a

4a

7b

11.15
12.00

3b

6b

4b

7a

12.00
12.45

4a

5a

5b

5b

8a

4b

8b

13.05
13.50
13.50
14.35

8b

5a

8a

Laatste nieuwsbrief…
Dit lijkt de laatste Nieuwsbrief, maar die ontvangt u
aanstaande vrijdag voor het op vakantie gaan, want
dan leest u nog enkele nagezonden mededelingen en
leuke weetjes ter afsluiting. Tot dan!
Belangrijke data…




vr 15 jul school tot 12.00uur
vr 15 jul vakantie…
ma 29 aug start schooljaar

Met vriendelijke groet,
Eva de Beijer, Françoise Blaauw, Ivica TimmanGrobben (teamleiders) en Reina Atteveld
(directeur)
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