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Beste ouders/verzorgers,
























Wist u dat…
 de groepen 8 op schoolkamp zijn
geweest?
 zij best goed weer hebben gehad?
Vierhouten een mooie omgeving is?
er een volle bezetting aan begeleiding was?
de meesters Tjalling, Edwin, Niels en
Maurice er een waar spektakel van hebben
gemaakt?
meester Maurice stemmige yells bedacht?
juffen Charlotte en Ivica als moeders waren?
bij het kampvuur meerstemmig gezongen is?
de bonte avond erg bont was?
er veel gedanst, gegild en gelachen is?
meester Edwin lekker ‘rocken’ kan?
hutten bouwen nu een makkie is?
vuur maken met vuurstenen handigheid
vereist?
de leerlingen met GPS overal kunnen komen?
het ‘nachtelijk’ Dierengeluiden avondspel in
het donkere bos echt heel eng was?
de juffen Francoise, Kimke, Nel en Reina
daaraan mee moesten doen als uil, koe,
specht en …vergeten?
het zwemmen overdekt en gezellig was?
er op de terugweg tijdens het fietsen een
plensbui van jewelste neerdaalde op de
groep?
de kinderen goed en verantwoord gegeten
hebben?
zij iedere nacht een goede nachtrust hebben
gehad omdat zij op tijd naar bed gingen?
zij daarom niet moe zijn geworden?
zij natuurlijk ook nog goed bij stem zijn?


P.s. even meegluren? Kijk dan maar hier en hier en hier!

Lessen op starten, dus op tijd komen…
U bent het van ons gewend! We starten
ook dit schooljaar weer met u erop te
wijzen dat het in het belang van het
onderwijs aan uw kind(eren) is dat de
onderwijstijd optimaal benut kan
worden. Ook u speelt hier een rol in
door de structuur en de regelmaat na een heerlijke
vakantie weer goed te organiseren. Op tijd komen is
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een dingetje in deze ochtendorganisatie. Graag uw
aandacht hiervoor.
p.s. de onderwijstijden zijn berekenend op basis van 8.30u tot
14.45u exclusief 30 minuten buitenspelen en 15 minuten
lunchen.

Kennismakingsgesprekken…
In de week van 5 t/m 9 oktober vinden
de z.g. kennismakingsgesprekken in het
kader van Educatief Partnerschap met
ouders plaats. Voor de organisatie
hiervan heeft school gekozen om het lesrooster in
die week aan te passen. Het totaal aantal
onderwijsuren staat dit toe. De kinderen van de
groepen 1 t/m 7 zijn dan alle dagen op 12.30 u uit.
Wij realiseren ons heel goed dat het voor ouders
best een georganiseer is om de opvang in die week
met aangepaste tijden te regelen. Toch is hiervoor
in samenspraak met de oudergeleding van de MR
besloten. Graag leggen we u uit welke argumenten
hieraan ten grondslag liggen.

De twee vorige schooljaren hebben we voor deze
gesprekken 4 weken in het jaarrooster uitgetrokken.
Bij de evaluatie is naar voren gekomen dat de
leerkrachten de gesprekken als zeer waardevol
hebben ervaren. Er is namelijk verschil tussen de
thuis- en schoolsituatie en -rol van een kind. Het is
goed om van elkaar te weten hoe het kind zich thuis
en op school gedraagt, welke leerstijl heeft een
kind, waar moet de leerkracht extra op letten etc etc.
Het levert een schat aan informatie op die nuttig is
om het kind goed te kunnen begeleiden.
Doordat er zoveel tijd mee gemoeid was en het een
periode van 4 weken bestreek, kwamen de
leerkrachten niet toe aan ander werk dat bij het
lesgeven hoort. Taken als voorbereiden van de
lessen, nakijken, leerlingen feedback geven op werk
en leerstrategie, indelen van leerlingen die extra
instructie behoeven, overdracht naar de duo-partner
etc... Dit heeft tot gevolg dat het onderwijs aan de
groep in die 4 weken niet de optimale ingrediënten
bevatte. Dat kan voor een week, maar is niet voor 4
weken wenselijk.
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Een ander argument, dat minder relevant lijkt voor
de directe leeromgeving. Doch indirect hier zeer
mee te maken heeft is dat onderwijs Nederland
sinds vorig jaar een nieuwe cao heeft. Leerkrachten
hebben nu een 40 urige werkweek. Dat betekent dat
zij avond en overwerk nu moeten compenseren
tussen twee vakanties. Daar zijn twee opties voor:
onder lestijd en dan moet er een vervanger voor de
groep. Of na lestijd en dan gaat het weer ten koste
van bovenstaande.

zijn. Dus luistert u maar vooral naar de reacties van
uw kind en bekijk op de website de foto’s bij
nieuws of bij het klassenboek van de groep van uw
kind.

Met de MR zijn bovenstaande argumenten e.a.
besproken en dat heeft geresulteerd in hun fiat voor
de aanpassing. Wel heeft de MR aangegeven: laat
de leerkrachten één avond erbij nemen om aan
ouders die echt niet overdag kunnen de gelegenheid
te geven om te komen en geef de leerkrachten dan
een middag als compensatie.
Zoals gezegd: wij begrijpen dat dit van u mogelijk
extra opvang regelen vraagt, maar hopen wel dat u
begrijpt waarom wij de organisatie van de
gesprekken zo organiseren.
De intekening van de gesprekken gaan wij
digitaliseren. Daarvoor nodigen wij u volgende
week per mail uit. U kunt dan zelf achter de inlog
op de website intekenen bij de leerkracht(en) van
uw kind(eren). Informatie hierover volgt.
Zappsport kijken…
Aanstaande zaterdagochtend is
een uitzending van Zappsport. En
wie staan in de hoofdrol? Ons
meisjesteam van groep 8a en ons
jongensteam van groep 8a. Kijkt u samen met uw
kinderen, want de school en het grasveld achter de
school komen ruim in beeld. Wie heeft er
gewonnen? De jongens of de meisjes?? Kijken
maar!
Schoolreisje…

Met de bus van ‘Menneke Pies’ op schoolreis. Dat
is bijzonder. Het was een regenachtige dag. Maar
hebben de kinderen zich dan wel vermaakt? De
foto’s geven aan van wel. Maar die kunnen geshopt
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Juffen schuilen in de bek van een Dino. Zij durven!
Sponsorloop voor meer digitaal…
De voorbereidingen voor de
sponsorloop zijn in volle gang.
Binnenkort nodigen wij de kinderen uit
aan de actie te starten. Enkele kinderen
zijn al gestart en hebben al wat geld
opgehaald. Super jongens! We hebben van een
enkele ouder gehoord: maar de computers zijn er al
weer. Ja, dat klopt. Voor dit schooljaar had de
directie wederom laptops op de begroting staan.
Alleen is dat budget nu aangebroken voor de
vervanging. Vandaar!
Beweegtesten…
Beste ouders/verzorgers,
halverwege het afgelopen
schooljaar zijn er bij de kinderen
beweegtesten afgenomen tijdens
de gymlessen. Hoe zat dit ook alweer?
In het project ‘Meten Amsterdamse Motoriek
Basisonderwijs (MAMBO)’ brengt de Academie
voor Lichamelijke Opvoeding (ALO, HvA) sinds
twee jaar de motorische vaardigheid en BMI van
alle leerlingen op 31 Amsterdamse basisscholen in
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kaart. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de
gymleraren van die basisscholen, de gemeente
Amsterdam en de projectgroep AAGG
(Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht).
Doordat alle leerlingen gemeten worden krijg ik
zowel op individueel als klassikaal niveau een goed
beeld over de motorische ontwikkeling. Hiermee
kan ik beter inspelen op het niveau van de kinderen,
en zo nodig hierin differentiëren. Het afnemen en
verwerken van de 4s-en test* voor de hele school is
zeer veel werk en daarom ben ik blij dat hiervoor
een speciaal opgeleid onderzoeksteam naar onze
school is gekomen. Daarnaast heb ik gemerkt dat de
leerlingen de lessen als erg leuk hebben ervaren!
Bekijk via onderstaande link een promotiefimpje
waarin het belang van het MAMBO project wordt
uitgelegd. Daarnaast geeft dit filmpje een mooi
beeld van hoe deze testen tijdens de gymles er
uitzien! Ook voor dit jaar ben ik benaderd om mee
te werken aan dit mooie project. Uiteraard ben ik
hier heel enthousiast over, en ik hoop u ook!
U zult t.z.t. door mij worden geïnformeerd hierover.
Met vriendelijke groet,
Niels Groot, vakleerkracht gymnastiek
Kinderboekenweek…
In de Kinderboekenweek komen schrijvers op
school om voor te lezen uit eigen werk. Ook zullen
zij ingaan op vragen van kinderen.

7 oktober voor de groepen
6 tot en met 8: Govert Schilling.


9 oktober voor de groepen 1
en 2: Esther Miskotte



12 oktober voor de groepen 3
tot en met 5: Li Lefebure.
We zien er naar uit!

Boekenmarkt…
Tijdens de boekenmarkt leest
Marieke Smithuis voor uit eigen
werk
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Programma kinderboekenweek…
In deze link treft u het aanbod van de
Amsterdamse Boekwinkel voor
activiteiten voor de
Kinderboekenweek. Activiteiten, die het lezen van
boeken en de interesse in kinderliteratuur
ontwikkelen en bevorderen.
Theaterles voor kinderen...

De amsterdamse jeugdteJAterschool geeft vanaf 29
september weer een reeks nieuwe theaterlessen op
dinsdagmiddag in het MFC in Buitenveldert. Er
zijn lessen voor kinderen van groep 4 t/m groep 8.
(groep 4 t/m 6 start 22 september)
De eerste les is een GRATIS proefles. Op
http://ajts.nl/vind je alle informatie of meld je aan
via info@ajts.nl voor de eerste gratis proefles op
dinsdag 29 september.
Mini marathon van Amsterdam…
Tijdens de Marathon van
Amsterdam op zondag 18
oktober organiseert Dynamo
weer een 1 kilometerloop
voor kinderen. Er zijn twee
leeftijdscategorieën, 4-7 en 8-12. Deze
hardloopwedstrijd vindt plaats achter het
Amstelpark bij de Riekermolen aan de Amstel
(adres Borcht). Deelname kost 1 euro, de opbrengst
komt ten goede aan het Ronald McDonald VU
Kinderstad. Alle deelnemers krijgen na afloop een
medaille en er is een groot feest met prijsuitreiking,
springkussen, een heuse atletiek vijfkamp en nog
veel meer. De warming-up is om 09.30 en de start
om 09.45. Een kwartier nadat de laatste kinderen
gefinisht zijn komen de eerste wedstrijdlopers van
de Marathon van Amsterdam langs! Ben je snel of
vind je hardrennen leuk, schrijf je dan snel in. Je
kan je van af 08.30 ter plekke inschrijven, slimmer
is je van te voren in te schrijven via
jeugd@dynamo-amsterdam.nl . Mocht u vragen
hebben kunt u bellen met
Eric Kruijswijk, 0626635298.
Financiën Ouderraad…
Ten behoeve van allerlei
activiteiten, zoals het schoolreisje,
het kerstfeest, cultuuruitstapjes,
carnaval, de Kinderboekenweek,
de overblijf, enz., enz., wordt er een Ouderbijdrage
gevraagd aan de ouders. De Ouderraad besteedt dit
gedurende het schooljaar volgens een door de
Directie en Medezeggenschapsraad goedgekeurde
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begroting. Na afloop van het schooljaar worden de
financiële cijfers en de administratie gecontroleerd
door de door de Directie benoemde kascommissie.
De gecontroleerde en goedgekeurde cijfers over het
afgelopen schooljaar 2014-2015 en de
geakkordeerde Begroting voor dit schooljaar 20152016 worden in deze bijlage ter inzage
gepubliceerd. Namens de OR,
Matthijs van den Broek
Penningmeester Ouderraad
email: stjozef.or@askoscholen.nl
Gymkleding belangrijk…
Beste ouders/verzorgers van de
groepen 2 t/m 8,
Het nieuwe schooljaar is
inmiddels bijna vier weken oud
en we zijn weer met veel energie
twee keer per week aan het gymmen. Helaas moet
ik constateren dat er nog veel kinderen zijn bij wie
de gymkleding niet in orde is. Dit kan gaan om het
vergeten of ontbreken van (goede) kleding, maar het
betreft in veel gevallen het (ontbreken van)
schoeisel.

Uiteraard heb ik begrip voor opstartprobleempjes en
groeiende kindervoetjes, maar na vier weken leek
het me een geschikt moment om u hierover te
informeren. Naast hygiënische redenen, is ook de
veiligheid erg belangrijk. In de eerste weken heb ik
daar bij mijn activiteiten rekening mee gehouden,
maar uiteraard wil ik straks ook met iedereen
kunnen hockeyen, voetballen, met banken en kasten
in de weer zijn, etc..
Ik hoop daarna, vanaf maandag 21 september,
iedereen met de juiste gymkleding weer in mijn zaal
te verwelkomen.

de school is het lang niet altijd goed gesteld Een
belangrijke factor daarin is het brengen en halen van
kinderen door ouders met de auto. Ook rond de Sint
Jozefschool gebeurt het regelmatig dat ouders die
kun kind met de auto brengen stoppen / parkeren op
plekken die gevaar opleveren voor kinderen die
lopend of op de fiets komen. Zo wordt bij
Doornburg het verkeersgebod alleen parkeren in de
vakken genegeerd door ouders die hun auto half op
de stoep, half op de straat zetten. Graag vragen we
hiervoor uw aandacht en verzoeken u vriendelijk
uw auto in de daarvoor bestemde
vakken te parkeren, of nog beter:
in De Cuserstraat of de Van der
Boechorststraat. De Sint
Jozefschool is in gesprek met de
politie en stadsdeel Zuid over de
handhaving van het
parkeergebod. De situatie aan de
Kalfjeslaan kant behoeft
natuurlijk ook onze, maar vooral
uw aandacht.
Belangrijke data…






 do 1 okt t/m za 10 okt
Kinderboekenweek
 vr 9 okt Boekenmarkt
 ma 5 okt t/m 9 oktober gr 1 t/m
7 12.30 uur uit
ma 5 okt t/m vr 9 okt kennismakingsgesprekken
vr 16 okt SPONSORLOOP
ma 19 okt t/m vr 23 okt herfstvakantie
ma 26 okt studiedag team, kinderen vrij

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

Groepen 2: maandag, Groepen 3 & 4: maandag +
donderdag, Groepen 5: dinsdag + donderdag,
Groepen 7, 8 & 6a: dinsdag + vrijdag, Groep 6b:
donderdag + vrijdag
Hopend u hiermee voldoende
geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Niels Groot, vakleerkracht
gymnastiek
PS. Wist u al dat we vanaf dit jaar 45 minuten per les actief
zijn? Dat is 10 minuten gym per week extra :-)!

Verkeersveiligheid rondom school…
Wellicht heeft u het vast wel meegekregen deze
week uit de media: met de verkeersveiligheid rond
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