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Beste ouders/verzorgers,















Wist u dat…
 wij de kinderen binnenkort uitnodigen
te rennen voor school?
 de sponsorloop als doel heeft een
bindende activiteit te zijn?
de sponsorloop nog wel georganiseerd moet
worden?
er al hard achter de schermen aan gewerkt
wordt?
de sponsoring volledig digitaal verloopt?
ieder kind straks een eigen sponsorpagina op
de website krijgt?
sponsoren via deze pagina uitgenodigd
kunnen worden?
kinderen zelf ook, met uw hulp,
uitnodigingen kunnen versturen?
er via die pagina een I Deal-betaling mogelijk
is?
dit bedrag dan gestort wordt op de rekening
van Stichting Vrienden van de St.
Jozefschool.
het tweede (financiële) doel is de aanschaf
van nog meer chromebooks?
er ook linkjes aangeklikt kunnen worden voor
een donatie aan het KWF of aan Kika?
wij deze organisaties ook zullen steunen?
plezier en sportiviteit van de Sponsorloop
natuurlijk voorop staan?

Groep 8 was op kamp…
Juf Charlotte rust uit en stuurt een
Parroappje…

Twee groepen 8 zijn deze week
op kamp geweest. Ze hebben het
koud, nat, winderig, warm,
gezellig, sportief en goed gehad.
De kinderen en de leerkrachten
(ook stagiaires) waren
enthousiast, vriendelijk, druk, rustig, moe, uitgerust,
lacherig en humeurig. De activiteiten waren
sportief, spannend, eng, geweldig, nat, hilarisch,
grappig en uitdagend. Er is gekanood, gefietst,
gebarbecued, gesurvivald, gespeeld, gevoetbald,
‘bontegeavond’, ‘gehuttenbouwd’,
‘strandgespeeld’, ‘dierengeluidengezocht’,
‘vossegejacht’, ‘klapgespeeld’ en gezongen. De
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stemmen waren luid, zacht, fluisterend, op toon en
zijn weg!

Kennismakingsgesprekken…
Volgende week staan de kennismakingsgesprekken
gepland. In het begin van het schooljaar willen we
graag extra tijd besteden om uw kind nog beter te
leren kennen en met name hoe u tegen het leren,
welzijn van uw kind aankijkt. We gaan ervan uit dat
u als ouder het kind het allerbeste kent. En daar kan
het onderwijs van profiteren. U heeft een mail
ontvangen met de uitnodiging om in te schrijven. In
de bijlage van de mail treft u de instructie om in te
schrijven en de inloggegevens.
Voertaal Nederlands…
De gesprekken zullen de leerkrachten overigens in
het Nederlands voeren. We zijn tenslotte een
Nederlandstalige school. Indien de Nederlandse taal
lastig voor u is, is vanuit uw kant Engels mogelijk.
De leerkrachten antwoorden in principe in het
Nederlands, met soms Engels erdoorheen. We gaan
ervan uit dat deze mogelijk tweetalige werkwijze
een goede communicatie niet in de weg zal staan. Is
het überhaupt lastig voor u om het Nederlands te
begrijpen verzoeken wij u een tolk mee te nemen.
Jacky in het zonnetje…
Afgelopen woensdag is Jacky in het zonnetje gezet
door een heel groot aantal lieve ouders. Jacky heeft
genoten en geniet van de mooie bossen bloemen,
het wijntje, de chocolade en de geurtjes. De
afscheidstaart was heerlijk. Dank voor uw komst.
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dan kunt u ook naar de
boekwinkel (noemt u dan de St. Jozefschool) zelf
gaan of via de link het favoriete boek bestellen.
Tot vrijdagmiddag!
p.s: groep 8 heeft gewoon school tot 14.45u. Maar zij zijn al zo
groot en mogen wellicht wel onder schooltijd zelf naar de
boekenverkoop gaan! Juf Charlotte en meester Edwin komen
hierop terug!

Gezond traktatiebeleid...

Als een kind jarig is,
besteden we daar
uitgebreid aandacht
aan in de klas en er
mag natuurlijk
getrakteerd worden.
Wel zien we met regelmatig grote, zoete traktaties
voorbij komen. In ons traktatiebeleid, dat in de
schoolgids staat, geven we aan dat we graag een
gezonde traktatie zien. Tip: op Pinterest staan veel
leuke ideeën om (samen met uw kind) te maken.
We vragen uw medewerking hierin.

Deze taart was mmmmmm...mmmmmmm

Auteurs in de Kinderboekenweek…
De Kinderboekenweek is altijd een leesfeest en
iedereen weet hoe belangrijk het is om te fee….huh
lezen. Voor iedere groep komt er een auteur om
de kinderen te inspireren nog meer te gaan lezen of
wellicht de ambitie te ontwikkelen zelf een schrijver
te worden.
Op 12 oktober komen voor:
 groep 1-2: Lisette de Koning
 groep 3-4: Alex de Wolf komt dinsdag 9
oktober en vrijdag 12 oktober (hij komt dus
twee keer!)
 groep 5-6: Gaby Kuijpers
 groep 8: Dirk Tang

LEKKER LEZEN MAAR
Boekenverkoop…
U ontvangt volgende week een uitnodiging voor de
boekenverkoop in het kader van lezen, veel lezen en
heel veel lezen! Op vrijdagmiddag biedt de
Amsterdamse Boekhandel samen met de Ouderraad
u de allernieuwste en allerleukste kinderboeken aan.
Deze ‘boekwinkel’ is voor u open vanaf 12.30u in
het speellokaal. We zien uw kind graag met
zijn/haar favoriete boek onder de arm de school
verlaten. Bent u verhinderd, maar vindt u het wel
belangrijk dat uw kind een favoriet boek uitkiest,
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Mini Marathon…
Ook dit jaar organiseert Dynamo de Mini
Marathon. Dit betreft een 1 kilometerloop, die
wordt gehouden tijdens de Marathon van
Amsterdam op zondag 21 oktober. Bij dit
terugkerende evenement lopen de kinderen in twee
leeftijdscategorieën een hardloopwedstrijd.
Er wordt bij de Riekermolen aan de Amstel, achter
het Amstelpark, gelopen door kinderen van 4-7 en
8-12 jaar. Vorige jaren was onze school zeer goed
vertegenwoordigd en hopelijk is dat voor herhaling
vatbaar!

Er worden prijzen verdeeld, maar uiteraard staat
plezier altijd voorop. Iedereen krijgt daarom
sowieso een medaille na afloop. Verder is er een
springkussen en zijn er allerlei andere festiviteiten.
Een kwartier nadat de laatste kinderen gefinisht zijn
komen de eerste wedstrijdlopers van de Marathon
van Amsterdam langs!
Inschrijven doen de kinderen persoonlijk bij mij
(aankomende week) of mijn opvolger (daarna) en
dit kost één euro. Een envelopje met naam, leeftijd
& euro in mijn postvakje (lerarenkamer) is ook
mogelijk. Dit kan ook nog als ik weg ben, tot
uiterlijk vrijdag 19 oktober.
Het inschrijfgeld komt volledig ten goede aan
Ronald McDonald VU Kinderstad.
Let op: ik kan maximaal 80 kinderen inschrijven,
en vol = vol!
Als er op bovenstaande manier wordt ingeschreven,
dan kan het startnummer bij een speciaal St. Jozef
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kraampje worden afgehaald. Wel zo overzichtelijk
en leuk om alle sportieve schoolgenootjes te zien!
Daarnaast is het natuurlijk heel leuk om ook een
beetje 'voor de school' te rennen :-).
Zondag 21 oktober 2018
Verzamelen en afhalen startnummer: 09.10 uur
Warming-up: 09.30 uur
Start 1KM loop: 09.45 uur
Voor meer informatie kunt u mij uiteraard e-mailen
of contact opnemen met Eric Kruijswijk van
Dynamo, 06-26635298.
Met vriendelijke groet,
Niels Groot, (ex)vakleerkracht gymnastiek
PABO- studenten zijn gestart...
Dinsdag 25
september zijn
er vier PABO
studenten
gestart met
hun stage bij
ons op school.
V.l.n.r.: Tessa
bij meester Rogier in groep 6a, Marlies bij juf Marieke
in groep 4a, Joris bij juf Charlotte in groep 8a en
Chantal bij meester Edwin in groep 8b. Ze zijn iedere
dinsdag aanwezig. We wensen ze een fijne, leerzame
stage toe.
Schoenmaatjesproject....
Ook dit jaar doet groep 1 t/m 5 we weer mee met
het schoenmaatjes project. Dit is een project van
Edukans waarbij kinderen een schoenendoos mogen
vullen met allerlei spulletjes voor een kind uit een
ander land. Binnenkort worden de kinderen van de
groepen 1 t/m 5 hierover geïnformeerd. Kijkt u hier
graag naar uit! Het is heel goed mogelijk om ook
thuis hier aandacht aan te besteden. Veel informatie
en filmpjes treft u op

gelukkig ‘NEE’ door de bus.
Wie is de baas in de bus? De chauffeuheur! Ja en ik
breng jullie toch naar het dierenpark Amersfoort. Is
dat goed? Jaaaa, brulden de kleuters.
Zo een schoolreisje starten…dan kan de dag toch
niet meer stuk. We zetten zoal u merkt niet altijd
meer foto’s zomaar op de website, vanwege de
privacywetgeving. U ontvangt dan wel via de
beveiligde appomgeving Parro informatie en foto’s.
Robot Playground in de herfstvakantie…
Ben je tussen de 5 en 13 jaar, kom dan gezellig
ontdekken welke robots er allemaal zijn. We gaan
ook (websites) bouwen, programmeren en natuurlijk
buiten spelen! Check www.robotwise.nl/vakantiekampen
voor het programma. Schrijf je snel in via het online
inschrijfformulier https://goo.gl/forms/5Q3oUbGQR9A53xO42
Belangrijke data…










ma 8 okt t/m vr 12 okt gr 1 t/m 7
kennismakingsgesprekken…
 ma 8 okt t/m vr 12 okt gr 1 t/m 7
school tot 12.30uur…
 woe 1 okt t/m vr 12 okt
Kinderboekenweek…
vr 12 okt om 12.30uur 1 t/m 7 boekenverkoop
in het speellokaal…
vr 12 okt gr 8 onder schooltijd zelf naar de
boekverkoop…
vr 19 okt alle groepen sponsorloop…
ma 22 okt t/m vr 26 okt herfstvakantie…
ma 29 okt studiedag team; alle kinderen vrij…
ma 5 nov t/m vr 9 nov evaluatiegesprekken gr
8…
ma 19 nov t/m vr 23 nov week van de
Mediawijsheid gr 7 en 8…

Met vriendelijke groet,
Jeanette Voogt en Reina Atteveld
(directie)

https://www.edukans.nl/programma/schoenmaatjes/

Schoolreisje…
Wat een prachtige dag was het vorige week
donderdag. Het schoolreisje is zeer goed verlopen.
In één bus sprak de chauffeur de kleuters
geanimeerd toe.
Goedemorgen! Geen reactie… Goedemorgen!!
Goedemorgen, riepen de kleuters. Ik ben jullie
chauffeur en ik heet Fred. Maar jullie mogen me
ook klein kaal mannetje noemen. Lachen…Er is iets
vervelends gebeurd. We gaan niet naar dierenpark
Amersfoort, maar naar het muntenmuseum in
Utrecht. Ohh… Wie wil er naar het
muntenmuseum? Grappig daar had de chauffeur niet
op gerekend, want kleuters willen ook wel naar een
muntenmuseum. Willen jullie daar heen? Toch
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