jaargang 22, nummer 22 03-07-2015

Beste ouders/verzorgers,







Wist u dat…
 de kinderen op de Sint Jozefschool
goed door de hittedagen zijn gekomen?
 zij spelend op het schoolplein
elkaar hebben bewaterd?
zij veel ijsjes hebben gegeten?
zij rondliepen met flesjes water?
zij gezwommen hebben in het Amsterdamse
Bos?
de sfeer op school op de laatste schooljaar
van het jaar opperbest was?
het afronden en afscheid nemen van juf /
meester, klasgenoten, klaslokaal een heel
belangrijk ritueel is in het schoolse leven
van ieder kind?

Vakantierooster en meer…
herfstvakantie
Kerstvakantie
voorjaars vakantie
Goede Vrijdag + Pasen
Koningsdag
meivakantie
2e Pinksterdag
juni vakantie
zomervakantie

19-10-2015 23-10-2015
21-12-2015 01-01-2016
29-02-2016 04-03-2016
25-03-2016 en 28-032016
27-04-2016
02-05-2016 06-05-2016
16-05-2016
13-06-2016 17-06-2016
15-07-2016 26-08-2016

Extra vrij dagen + studiedagen…
gr 1 t/m 4 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

18-09-2015
26-10-2015
05-02-2016
07-03-2016
24-03-2016
29-03-2016

Bijzondere eindtijden…
maandag 05-10-2015 t/m
vrijdag 09-10-2015
maandag 05-10-2015
dinsdag 06-10-2015
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Andere eindtijden i.v.m. de
kennismakingsgesprekken
12.30 uur
12.30 uur

kalfjeslaan 370
1081 JA amsterdam
t: 020 6432020
f: 020 4539569
e: stjozef.directie@askoscholen.nl
www.sintjozefschoolamsterdam.nl
woensdag 07-10-2015
donderdag 08-10-2015
vrijdag 09-10-2015
donderdag 17-12-2015
vrijdag 18-12-2015
donderdag 28-04-2016
vrijdag 15-07-2016

12.30 uur
12.30 uur
12.30 uur
12.00 uur
12.00 uur
school start 9.30 uur
12.00 uur

Agenda speciaal…
Start school
Informatieavond
groep 1 t/m 4 (dinsdag)
Bijeenkomst
klassenouders
1 t/m 4 (dinsdag)
Informatieavond
groep 5 t/m 8 (donderdag)
Bijeenkomst
klassenouders
5 t/m 8 (donderdag)
Fotograaf
Kamp groepen 8
Schoolreisje 1 t/m 7
Kennismakingsgesprekken
Kinderboekenweek
Wereldgodsdienst Islam
Islam intro voor
belangstellende ouders
Sint Maarten
Sinterklaas
Kerstviering
Carnaval
Paasviering
Cito eindtoets groep 8
Koningsspelen
Avondvierdaagse

17-08-2016
01-09-2015
19.00-20.00 uur
01-09-2015
20.15-21.00 uur
03-09-2015
19.00-20.00 uur
03-09-2015
20.15-21.00 uur
07-09-2015 en 08-09-2015
14-09-2015 17-09-2015
17-09-2015
5-10-2015 t/m 9-10-2015
4 middagen: 13.00-17.00u
1 avond: 18.30-21.00u
01-10-2015 09-10-2015
02-11-2015 13-11-2015
05-11-2015
11-11-2015
02-12-2015
17-12-2015
03-02-2016
23-3-2016
19-04-2016 21-04-2016
27-04-2016
09-05-2016 12-05-2016

U leest het: het kamp voor de groepen 8 is verzet
naar het begin van het schooljaar. Dat heeft een
bijzondere reden. Ieder jaar investeren we in de
GOUDEN WEKEN in alle groepen. De eerste 6
weken in een groep worden er extra
groepsvormende activiteiten gedaan om de sfeer,
contacten, nieuwe vrienden maken te bevorderen en
te ontwikkelen. Om in die periode juist een
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schoolreisje (gr 1 t/m 7) en een schoolkamp (gr 8) te
plannen zien wij als de perfecte afsluitende
activiteit van de GOUDEN WEKEN. De bijzondere
eindtijden rondom de kennismakingsgesprekken
licht ik ook graag nog even toe. Wij hebben ervoor
gekozen om een ‘Voortgezet Onderwijs rooster’ uit
te proberen dit schooljaar. Dit vanwege de
efficiëntie van de gesprekken en als werkdruk
verlagende maatregel richting de leerkrachten. De
verplichte onderwijsuren laten dit rooster toe.










Gr 6



















leesboek voor de eerste week
agenda (Nederlands)
Pritt stift
liniaal
kleurpotloden
stiften
potloden
balpen (groene inkt)
vulpen
gum (geen kneedgym)
een schaar
23 rings multomap
Puntenslijper met bakje
tabbladen
snelhechter
pasfoto
etui

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
Pasfoto
leesboek voor de eerste weken

Gr 8






duidelijke agenda (Nederlands)
etui
vulpen met vullingen verplicht
balpen (groene inkt) Als je met een
stabilo schrijft, heb je vullingen nodig./
pen of potlood
gum
liniaal (max 30 cm)of geo driehoek
puntenslijper met bakje
dunne huiswerkmap met stevige kaft
voor in je tas.
1 snelhechter
Schaartje
standaard kladblok (A5 formaat)

Wat hebben we nodig in de nieuwe groep…
Gr 3

Gr 4

Gr 5




Een etui (die in de la past onder de tafel)
Een puntenslijper, het liefst met een
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. De dagen zijn nog niet
bekend. 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.
Heeft u nog vragen, kom gerust even langs!
Vriendelijke groet,
Steffie Hirs en Maaike van Hassel
Leerkrachten groepen 3
Een etui met daarin:

Kleurpotloden

Stiften
En een etui met daarin:

Schaar

Lijmstift

Gym

Grijs potlood

Blauwe balpen

Vulpen

Puntenslijper
Liniaal van 30 centimeter




potloden (HB; goede kwaliteit)
lamy vulpen en vullingen (blauw)
gum (geen kneedgum)
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liniaal
kleurpotloden
puntenslijper met bakje
stiften
pritt plakstift (2x)
schaar
kladblok
platte etui
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plakstift
doosje kleurpotloden ( max 15 )
doosje + stiften (max 20 stuks)
Misschien handig om thuis een junior
Bosatlas te hebben, om je huiswerk te
oefenen
Liefst je naam overal op .

Groepsbezetting vervolg …
de Zonnebloem
de Tulp
groep 5b
groep 6b
gymnastiek

ma, di: Jacobien Gerbrandij
woe, do en vr: Wendy van Rooij
di t/m vr: Sandra Beckers,
ma: vacature/ nog niet rond
ma, di: Renate van der Laan/ Margreet
Jacobs
woe, do en vr: Françoise Blaauw
ma, do en vrij: Gijs Schuurmans
di en woe: Margreet Jacobs
ma, di do en vr: Niels Groot

In verband met het zwangerschapsverlof van Renate
van der Laan staat Françoise Blaauw tot 1 december
ook op de dinsdag voor de groep. De maandag zal
worden verzorgd door Margreet Jacobs. De dag in
kleutergroep de Tulp is nog niet rond. Hierover
worden de ouders van de Tulp na de vakantie
geïnformeerd. Er zit een mogelijkheid in dat het ook
de vrijdagochtend zou kunnen zijn.
Nieuwe leerkrachten…
Het is ons gelukt twee nieuwe
leerkrachten aan te trekken. Voor de
Zonnebloem is dat naast juf Jacobien
Wendy van Rooij (foto 1) en voor
groep 6 naast
meester Gijs is dat
Margreet Jacobs (foto 2). Ze
hebben er allebei erg veel zin in en
kijken er naar uit. Na de vakantie
zullen zij zich via de Nieuwsbrief
aan u voorstellen.
Afscheidscadeau van groepen 8…
De groepen 8 hebben gezamenlijk een prachtig
afscheidscadeau geschonken aan school. Hartelijk
dank en we gaan er lekker op zitten.
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BSO Mirakel…
Zo veel te doen in de vakantie bij BSO
Mirakel
Voor iedere vakantie wordt er een
planning gemaakt met allerlei
verschillende activiteiten. Op deze
manier is het voor zowel ouders als kinderen
duidelijk wat ze in de vakantie van ons kunnen
verwachten. De activiteiten variëren van koken,
knutselen, spelletjes doen of lekker sportief bezig
zijn. Zo organiseren we in de 2e vakantieweek de
Mirakelse sportdag voor al onze BSO’s! Daarnaast
staat er iedere week een uitstapje gepland naar bijv.
het Woeste Westen, Tun Fun of de
Bloemenpluktuin. Kijk voor een overzicht van alle
activiteiten even op onze website
www.kinderopvangmirakel.nl.
Wist u dat het ook mogelijk is om een
vakantiecontract af te sluiten? Neem voor meer
informatie contact op met onze afdeling plaatsing
en planning 020 – 661 3035 of mail naar
info@kdvmirakel.nl.
Esther de Vries, office manager
Eindfeest…

Het was een leuk en zonnig eindfeest. Wij danken
heel hartelijk de Ouderraadsleden die het samen met
de hulptroepen mogelijk gemaakt hebben. Ook is
een ‘dank je wel’ naar de teamleden op de plaats,
want ook zij hebben een behoorlijke steentje
bijgedragen.
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Juffen en meester einde schooljaar…
U kent de feestelijke instelling van onze school, dus
ook de teamleden sluiten samen het schooljaar
graag af. Dit jaar met een ‘boommomentje’ ter
afscheid van juf Inez en een heerlijke BBQ op het
schoolplein. Wij gaan de vakantie vrolijk in.

Hele fijne vakantie…
Vakantie is fijn,
dat kun je niet ontkennen!
Vakantie moet er altijd zijn,
dat moet ik wel bekennen...

Met je voeten in het zand,
een lekker ijsje in je hand.
Niks leuker bestaat,
midden op het strand.
Je ziet er naar uit,
al heel lang.
En dan is het zover,
de vakantie is in gang!
Alle stress,
even weg.
Wat fijn!
De vakantie zou er altijd moeten zijn!
Wij danken alle ouders en kinderen voor het fijne
schooljaar en zien u graag weer terug op maandag
17 augustus stipt om 8.20 uur
EEN HELE FIJNE VAKANTIE!
Belangrijke data…


ma 17 aug 1e schooldag

Met vriendelijke groet,
Eva de Beijer-Kock, Françoise
Blaauw, Ivica Timman-Grobben (teamleiders) en
Reina Atteveld (directeur)

nieuwsbrief 03-07-2015

Pagina 4/4

