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Beste ouders/verzorgers,
Wist u dat…
 de eerste periode erop zit?
 onze start ‘dubbel’ was?
 wij blij waren om alle kinderen weer
aan de schoolse activiteiten te zien?
 wij ook droevig waren om juf Wendy?
 de foto’s van juf Wendy na de vakantie in het
halletje bij het kantoor komen te hangen?
 zo iedereen haar nog altijd kan blijven
herinneren?
 de kleuters het Rijksmuseum bezocht
hebben?
 groep 4b al naar Elsenhove geweest is?
 groep 4b het thema ‘oerlang geleden’ met een
tijdcapsule afsluit?
 de kleuters thema het menselijk lichaam
hadden?
 zij nu alles weten over hart en longen?
 zij het ‘blotevoetenpad’ gelopen hebben om
de zintuigen te prikkelen?
 de groepen 7 prinsheerlijk in hun eigen
kasteeltje les krijgen?
 die locatie vanaf nu Villa St. Jozef 2.0 heet?
 enkele kinderen deze naam bedacht hebben?
 het kamp van de groepen 8 geweldig was?
 de groepen 3 in thema’s werken en al veel
woorden kunnen lezen?
 alle groepen veel getraind hebben voor de
Sponsorloop?
 u later onze Sponsorloop Special 2 in de mail
ontvangt?
Blotevoetenpad…

Een blotevoetenpad
prikkelt de zintuigen,
immers… de voetzolen
zij heel gevoelig. En er
vinden natuurlijk weer
gesprekjes over plaats.
Maar wat is een
blotevoetenpad eigenlijk? Dat is een pad met grind,
watten, kralen, zand, scheerschuim, gras, bolletjes
plastic, kruk, knikkers, kranten, steentjes, wol,
macaroni, piepschuim, herfstbladeren,
schuursponsjes, eikeltjes, stro, plastic dopjes, water,
kleedje en…..ijsblokjes. Zo… en nu die voetzolen
maar laten prikkelen.
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GMR lid gezocht…
Wil jij meedenken over het beleid van de ASKO?
Meld je dan aan als kandidaat voor de
oudergeleding van de GMR
De termijn van één van de ouders is verstreken per
1 december 2018. Wij nodigen je van harte uit om
je als ouder kandidaat te stellen.

Wat is de GMR en wat doet de GMR?
De GMR staat voor Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad. Dit is de overkoepelende
medezeggenschapsraad van alle scholen van de
ASKO. De ASKO is één stichting en veel
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beslissingen die de scholen aangaan worden op
ASKO niveau genomen.
De GMR houdt zich bezig met medezeggenschap
op diverse bovenschoolse onderwerpen, ofwel
onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn
voor alle scholen of voor een meerderheid van de
scholen binnen de ASKO.
De GMR is een wettelijk orgaan. In de Wet
Medezeggenschap Scholen (WMS) zijn de
bevoegdheden van MR en GMR vastgelegd. De
GMR van de ASKO bestaat uit 4 leden van het
personeel en 4 ouders van de scholen.
Wat ga je meemaken?

De GMR vergadert ongeveer 7 keer per jaar.
Dit is vaak op de dinsdag vanaf 18.00 uur.

In het eerste gedeelte van de vergadering
worden onderling punten besproken als
voorbereiding op het tweede deel van de
vergadering met de bestuurder.

Er heerst binnen de GMR een prettige en
informele sfeer. Je toekomstige collegae van de
GMR zijn zeer betrokken medewerkers en
ouders die medezeggenschap hoog in het
vaandel hebben staan en zeer serieus hun taak
vervullen.

De relatie met de bestuurder is open, prettig,
informeel, maar zakelijk als dat nodig is. Er zijn
korte lijnen.

Voor nieuwe GMR-leden is het mogelijk een
basis cursus Medezeggenschap van 2 avonden
te volgen.

Voor elke vergadering is er een
onkostenvergoeding van € 50, Als je ons GMR-team wil versterken, stuur dan snel
een e-mail naar gmr.asko@askoscholen.nl
Proces:

De sluitingsdatum kandidaatstelling is 16 nov
2018.

De verkiezing vindt in de week daarna plaats.

De MR'en van de scholen kiezen uit de
kandidatenlijst één persoon

We zouden het prettig vinden als je in een paar
regels kunt aangeven waarom en hoe je ons
team wilt versterken.
Als je eerst vragen hebt, laat het weten. De vragen
kun je via de mail stellen maar je hebt het snelst
antwoord als je mij even belt op 06 31 36 77 25.
Wij hopen snel kennis met je te kunnen maken.
Namens de GMR,
Arnold Klamer voorzitter GMR
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Kennismakingsgesprekken…
De kennismakingsgesprekken met de leerkracht van
uw kind(eren) zitten erop. De leerkrachten hebben
veel informatie van u gekregen waar zij het hele
schooljaar profijt van kunnen hebben. Zij zien uw
kind nu ook een beetje door uw bril. Het gedrag van
ieder kind is namelijk thuis in de eigen omgeving
anders dan in een schoolomgeving. Goed om dit
met elkaar uit te wisselen. Wat heeft het de
leerkrachten zoal opgeleverd:

Alle neuzen dezelfde kant op. Dat werkt het
beste voor het kind.

Een goede relatie met de ouders door naar
elkaar luisteren (geen eenrichtingsverkeer) en
dingen te delen, helpt om het beste uit het kind
te halen.

Goed voor een fijne band met de ouders,
waardoor je, mocht er iets zijn, gelijk hierover
kunt praten.




Een positieve fijne start in het contact met
ouders en kind.

Een moment aan het begin van het jaar om als
ouder en leerkracht met elkaar kennis te maken.
Wij hopen dat ook u ervaart dat er een nuttige
informatie-uitwisseling plaatsvond. De tijd, iedere
middag geen school, is een investering die wij
belangrijk vinden daarvoor te maken. Wij begrijpen
heel goed dat het voor u best lastig kan zijn om uw
kind(eren) vijf middagen op te vangen/opvang te
moeten regelen. Dank voor uw inspanning
daarvoor! Overigens is deze werkwijze enkele jaren
ingezet om tegemoet te komen aan ‘de toen nieuwe’
CAO van het onderwijs. In het kader van
werkdrukverlaging moeten de afspraken rondom de
verdeling van uren en de compensatieregeling
strakker gehanteerd worden. En dat doen wij dus
ook! Alle leerkrachten compensatie-uren toekennen
zou ook uitval van onderwijs betekenen.
Ouderbijdrage geïnd…
U heeft het al gemerkt. De
ouderbijdrage is door de
penningmeester van de
Stichting Ouderraad geïnd als u
een machtiging heeft afgegeven. Tot blijdschap van
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de penningmeester waren er ook al ouders die direct
na het eerste berichtje in de Nieuwsbrief het bedrag
(ouderbijdrage en overblijfbijdrage) zelf hadden
overgemaakt. Fijn hoor! Zo kunnen de facturen van
het schoolreisje en het kamp in ieder geval al
betaald worden. Ben u geïnteresseerd in hoe deze
bedragen tot stand komen. Kijkt u maar hier voor de
begroting! De MR keurt namens u deze begroting
en straks de jaarrekening van 2017-2018 (na
controle van de kascommissie) goed.
Wij zijn erg blij dat de St. Jozefschool zo’n
fantastische groep vrijwillige ouders van de OR en
MR (en speciaal de penningmeester Matthijs van
den Broek) heeft die zich schoolbreed voor ons
inzet! En… de directie zeer ontzien hierbij.
Chapeau!
Studiedag team…
Na de vakantie heeft het team op maandag 29
oktober een studiedag. De kinderen zijn dan vrij. De
studiedag staat in het teken van meer- en
hoogbegaafdheid en visieontwikkeling op het jonge
kind in de onderbouw.
Bericht van overlijden…
Op 1 oktober is onze Ouder-Kind-Adviseur Ankie
Steenstra op 59 jarige leeftijd aan ziekte overleden.
Ankie werkte bij het Ouder-en Kindteam
Buitenveldert & Zuidas en was op onze school
werkzaam om kinderen en ouders te ondersteunen
bij opvoedingsvraagstukken. Namens onze school
zijn de Intern Begeleiders Mirjam en Ingrid naar de
uitvaartplechtigheid gegaan. Zij hebben, ook
namens ouders die met Ankie hebben
samengewerkt, de condoleance aan haar echtgenoot
en kinderen overgebracht.
Schoenmaatjesproject....

Ook dit jaar mogen de
kinderen van de
groepen 1 t/m 5 weer
meedoen aan het
schoenmaatje project.
Dit is een project van
Edukans waarbij de
kinderen thuis een schoenendoos mogen vullen met
allerlei spulletjes die voor een kind uit een ander
land interessant kunnen zijn.
De kinderen krijgen hiervoor van de leerkracht de
folder mee naar huis. Lees die graag goed door
t.b.v. de instructie. Zorgt u er graag voor dat er geen
eten, geen oorlogsspeelgoed en geen geld in de
schoenendoos gedaan wordt; dat zal t.t.v. de
controle verwijderd worden. Ook dient de
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schoenendoos voorzien te zijn
van de sticker uit de folder en dienen de porto
kosten betaald te zijn, anders kan de doos helaas
niet verzonden worden en dat zou zonde van het
werk van uw kind zijn.
De gevulde schoenendoos mag op school in de 2
grote hallen op de begane grond neergezet worden.
De Ouderraad zorgt ervoor dat de schoenendozen
weggebracht worden naar het inzamelpunt. Voordat
de dozen naar het inzamelpunt gebracht mogen
worden, dient de school de inhoud
volledigheidshalve te controleren. Daarvoor zult u
via de klassenouders t.z.t. benaderd worden met het
verzoek om daarbij te helpen (week van 19
november). Zorgt u er graag voor dat de doos dus
niet dichtgeplakt is met lijm/plakband, maar te
openen en hersluitbaar is.
In de groepen zal er aandacht aan besteed worden,
o.a. door bijv. een filmpje, zodat het voor de
kinderen duidelijk wordt voor wie zij een
schoenendoos vullen. Het is ook goed mogelijk en
leuk er thuis aandacht aan te besteden. De ervaring
leert dat de kinderen enthousiast zijn om een
schoenendoos aan te leveren. Een mooi initiatief
toch? Doet uw kind mee? Lees dan snel de folder
en/of kijk even op
https://www.edukans.nl/programma/schoenmaatjes/
Start inleveren: na de herfstvakantie, 30 ok 2018
Uiterste inleverdatum: 18 nov 2018.
Namens de Ouderraad
Dorien en Daan
Talententent en sportactiviteiten…
Zoals ieder jaar gaan ook de
activiteiten van Zuideramstel
weer van start. In de diverse
bijlagen kunt u kijken of er
interessante sporten,
vrijetijdsbesteding voor uw
kind(eren) bij zit(ten)

Brochure Talententent: Kinderen kunnen op deze
manier in aanraking komen met nieuwe sporten en
leren nieuwe kinderen in de buurt kennen. Graag
uw speciale aandacht voor 'Expeditie junior' en
'voltige'.
Flyer 'Sportfestijnen': is een extra flyer speciaal
bedoeld voor het sportaanbod in de herfstvakantie.
Kijkt u vooral naar ‘gymfestijn, volleybalfestijn en
meidenvoetbal’. Bij de laatste ‘meidenvoetbal’ zal
training worden gegeven door professionals. Let op:
hiervoor is per omgaande (uiterlijk 20 oktober) de
inschrijving nodig.
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Flyer 1 en flyer 2 'Meet 'n Moves' gaat over een
sport en spel dag op 24 oktober. Hiervoor kunt u uw
kind(eren) ook aanmelden.
Berichtje uit de Augustinuskerk…
Zondag 4 november a.s. om
10.30 uur is er in de
Augustinuskerk aan de
Kalfjeslaan weer een
gezinsviering met medewerking van het kinderkoor
“Prima Voce” onder leiding van Lizette
Bertelsmann. Wij vieren deze zondag “Allerzielen”.
Op deze dag willen wij samenkomen om de mensen
te herdenken die we moeten missen. Van harte
hopen wij dat veel kinderen met hun ouders zondag
in de viering om half elf aanwezig willen zijn. Voor
de allerkleinsten is er een gezellig samenzijn in de
parochiezaal. Vind je het leuk om mee te zingen in
het kinderkoor: er is iedere dinsdag repetitie van
17.45 tot 18.45 uur. Neem dan contact op met de
dirigente Lizette Bertelsmann
De Werkgroep gezinsvieringen Augustinusparochie
Fijne herfstvakantie…
Het team wenst u en uw gezin een hele fijne
herfstvakantie toe

Belangrijke data…




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)
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