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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. LEKKER LEZEN MAAR.
Groep 1-2: Barbara de Wolf
(werkt al 15 jaar met plezier als illustrator
voor kinderboeken en uitgeverijen.)

Beste ouders/verzorgers,
Groep 3-4: Fiona Rempt
Kennismakingsgesprekken…
In de week van 7 t/m 11 oktober vinden de
kennismakingsgesprekken plaats. 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 het kind zichzelf natuurlijk ook.
En daar kan het onderwijs van profiteren. U heeft
een Parro-app ontvangen met de uitnodiging om in
te schrijven.

Vanuit onze visie kinderen geleidelijk aan meer
regie te geven over hun eigen leren en
ontwikkeling, zijn we vorig jaar begonnen om
kinderen bij de diverse gesprekken te betrekken.
Vanaf dit schooljaar betekent dit dat we vanaf groep
5 kinderen uitnodigen bij de gesprekken en deze
ook samen in de groep voorbereiden. Kinderen
leren zo aangeven waar ze plezier aan beleven, waar
ze in uitgedaagd willen worden en welke hulp ze
denken nodig te hebben. Uw kind neemt dus actief
deel; de leerkracht zal ook vragen stellen aan uw
kind. Het gesprek duurt 15 minuten. We kijken uit
naar deze gesprekken.
Samengevat:

ouders van kinderen uit groep 1- 4 voeren
samen met de leerkracht een
kennismakingsgesprek.

Vanaf groep 5 is uw kind aanwezig bij dit
gesprek.

We vragen u van tevoren ook een formulier in
te vullen over uw kind. Dit neemt u mee naar
het gesprek en wordt dan besproken.
Auteurs in de Kinderboekenweek…
De Kinderboekenweek is altijd een leesfeest en
iedereen weet hoe belangrijk het is om te fee….huh
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(schrijft verhalen omdat ze fantasie net
zo belangrijk vindt als echtheid; in 1
minuut kan je veel meer bedenken dan
doen. Het is een beetje een hobby, een
beetje een vlucht, een beetje
ontspanning, een beetje werk en vooral
een verrassing)

Groep 5-6: Lisa Boersen
(debuteerde in 2007 met Jani Kekke en de
Blauwe Dagdromer. Sindsdien
combineert ze haar werk als
programmamaker bij Paradiso met het
schrijven van kinderboeken. Heel soms
schrijft ze ook scenario’s (voor de
jeugdserie Naranjina, bijvoorbeeld, of
voor het Paradiso project Inktvingers)

Groep 7-8: Arwen Kleyngeld
(schrijft voor verschillende kranten en
bladen. Werkte eerder voor
MarketingTribune. Maakt ook
kinderboeken en heeft veel interesse in
duurzaamheid. Kinderboek: Van
boswachter tot YouTuber)

Boekenverkoop…
U ontvangt binnenkort een uitnodiging voor de
boekenverkoop in het kader van lezen, veel lezen en
heel veel lezen! Op vrijdag 11 oktober om 12.00uur
en om 14.45uur biedt de Amsterdamse Boekhandel
samen met de Ouderraad u de allernieuwste en
allerleukste kinderboeken aan. Deze ‘boekwinkel’ is
voor u open om 12.00u (voor de groepen 1 t/m 4) en
om 14.45u (voor de groepen 5 t/m 8) 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, dan kunt u
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ook naar de boekwinkel (noemt u dan de St.
Jozefschool) zelf gaan of via de link het favoriete
boek bestellen.
Tot dan!
Schoolreisje…

We communiceren asap met u
wanneer het buiten onze
schuld en in het watergevallen
schoolreisje plaatsvindt.
Mogelijk voor de bovenbouw
op een woensdag!
Mini-marathon…
Inschrijven voor de Mini Marathon kan voor één
euro bij meester Sjoerd. Als je je op school
inschrijft, dan kan het startnummer bij een
speciaal St. Jozef kraampje worden afgehaald. Wel
zo leuk om niet alleen voor jezelf maar ook met
elkaar 'voor de school' te rennen.

Op zondag 20 oktober 2019 kun je vanaf 9.10uur
het startnummer afhalen, De Warming-Up begint
om 9.30uur en de start van de 1 km- loop vindt
plaats om 9.45uur
Ouder- en Kindteam op de basisschool…
Heb je vragen over de opvoeding of het opgroeien
van je kind? Of heb je zorgen over de situatie thuis
of op school? In Amsterdam is aan iedere school
een Ouder- en Kindteam verbonden. Hier kan je
altijd terecht. De professionals van het Ouder- en
Kindteam zijn onafhankelijk van school. Afspreken
kan op school, in de wijk of thuis.

Vragen kunnen gaan over je kind (bijvoorbeeld
eten, slapen, pesten, druk of juist teruggetrokken),
de gezinssituatie (denk aan ruzie, scheiding, verlies)
of ouderproblematiek zoals verslaving. Willeke
Beumer is de ouder- en kindadviseur van deze
school en de contactpersoon van het Ouder- en
Kindteam Buitenveldert & Zuidas. Samen met haar
kan je kijken wat er speelt en wat bij jullie past. Wil
je alleen wat informatie en advies? Gesprekken of
begeleiding van de jeugdpsycholoog, jeugdarts of
jeugdverpleegkundige? Misschien een training voor
kind of ouder? Bespreek het samen.
Je kan zelf rechtstreeks contact opnemen met
Willeke Beumer op 0617591514 of via
w.beumer@oktamsterdam.nl

Admiraal en jeugdarts Vesna
Markoska zijn verbonden aan deze school.
Altijd welkom!
Je kan ook langsgaan bij het Ouder- en Kindteam in
jouw wijk. Lees meer op www.oktamsterdam.nl
Hier kan je ook (anoniem) chatten, het adres
opzoeken van het team in jouw wijk en de gegevens
van de ouder- en kindadviseur op school. Je bent
welkom!
Willeke Beumer (OuderKindAdviseur)
RobotWise Vakantiekampen…
Ben je tussen de 5 en 13 jaar,
ben je nieuwsgierig en wil je op
ontdekking uitgaan.... kom dan
naar deze unieke Robot
Playground! Je leert samenwerken met robots,
programmeren en websites maken. Naast het
educatieve gedeelte is er ook heel veel fun en zijn
we 3x per dag buiten!

Locatie: Atos, Burgemeester Rijnderslaan 30, 1185
MC Amstelveen (10 min. lopen vanaf Stadshart).
Datum, je kan al inschrijven vanaf 1 dag:

Woensdag 23 oktober

Donderdag 24 oktober

Vrijdag 25 oktober
Voor vragen kunt u ons altijd contacten.
Met vriendelijke groet / Kind regards,,
Tamar Neter
www.robotwise.nl

 ma 7 okt school tot 12.30 i.v.m.

gesprekken...


di 8 okt school tot 12.30 i.v.m. gesprekken...



rest van de week gewone schooltijden...



woe 2 okt tot vr 11 okt Kinderboekenweek...



vr 11 okt boekenverkoop...



ma 21 okt t/m vr 25 okt Herfstvakantie…

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

Gezondheidsonderzoeken op school
Ieder jaar biedt de jeugdgezondheidszorg van het
Ouder- en Kindteam ondersteuning aan ouders op
het gebied van de gezondheid en ontwikkeling van
de kinderen op school. Ouders krijgen hier tijdig
informatie over. Jeugdverpleegkundige Susan
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