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Beste ouders/verzorgers,

















Wist u dat…
 de groepen 8 prachtig weer hadden
op kamp?
 zij in de bossen gedwaald hebben?
zij vuurtje moesten maken?
zij in het donkere bos de Volucris Alba Joeha
moesten zoeken ?
dit de wit gespikkelde joehoe uil is?
zij gelukkig iedere avond om 8.30 naar bed
gingen?
zij direct in slaap vielen?
alle kinderen ’s ochtends direct hun vrolijke
zelf bleken te zijn?
de Bonte Avond ook niet zo bont was?
deze gewoon rustig verlopen is met een
stemmig muziekje?
er wel 65 fietsen klaarstonden?
het ’s nachts toch nog wel koud was?
er ter geruststelling van de achtergebleven
ouders op woensdag gelukkig foto’s op de
website stonden?
na één gezamenlijke plons in het zwembad
het water overliep?
de juffen Heleen, Eva, Charlotte en Nel echt
niet moe zijn?
de meester Edwin, Niels en Tjalling vast ook
niet?

Op tijd komen ‘ een must’…
Hierbij brengen wij graag de
aanvangstijd nog even als extra
reminder voor enkelen onder uw
aandacht. De schooldeuren gaan
open om 8.20u. Heel veel kinderen
komen op tijd. Zij missen geen onderwijstijd, storen
de gestarte lesdag niet, worden niet genoteerd als ‘te
laat’ en de ouders ontvangen geen brief ( na
herhaald te laatkomen) van de directeur, school
hoeft niet de leerplichtambtenaar in te lichten. Aan
al die ‘op tijd komende kinderen’ zeggen we: TOP,
en ga zo door!
p.s. de onderwijstijden zijn berekenend op basis van 8.30u tot
14.45u exclusief 30 minuten buitenspelen en 15 minuten
lunchen.
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Kennismakingsgesprekken…
Van 2 oktober tot en met 7 oktober
2016 vinden de
kennismakingsgesprekken plaats
in het kader van ‘Educatief
Partnerschap’. In deze week
hebben de kinderen school tot
12.30uur (kleuters en gr 3 en 4 ook op vrijdag)
Waarom willen wij met u een
kennismakingsgesprek voeren? Wij vinden het
belangrijk met u partner te zijn als het om de
(leer)ontwikkeling van uw kind gaat. U, als ouders,
bent verantwoordelijk voor de opvoeding en wij, als
school, zijn verantwoordelijk voor het onderwijs.
Op de grens tussen opvoeding en onderwijs
ontmoeten we elkaar in het belang van uw kind en
onze leerling. Een stukje opvoeding (binnen de
schoolsituatie) vindt ook op de Sint Jozefschool en
onderwijs zal zeker aan de keukentafel (o.a. met
huiswerk) ter sprake komen. Door informatie uit te
wisselen en een relatie ouders-school op te bouwen
kunnen wij elkaar op de grensgebieden
ondersteunen. Vandaar dat u van harte welkom bent
voor dit gesprek. Heeft u nog niet ingetekend? Log
dan even snel in op de website.
Biebouders gevraagd…
De bibliotheekouders voor de midden- en
bovenbouw zijn geregeld. We zijn nog op zoek naar
ouders die het leuk vinden om te helpen bij de
kleuterbibliotheek in de kleuterhal één keer per
week. U kunt zich opgeven hiervoor bij Kathy
Lokerse, kathylokerse@gmail.com
Kinderboekenweek…
Het thema van de
Kinderboekenweek is ‘Voor altijd
jong’. De 87-jarige auteur Dolf
Verroen heeft het
Kinderboekenweekgeschenk 2016
geschreven . Het prentenboek van de
Kinderboekenweek is gemaakt door Floor Rieder.
Met die titel ‘Voor altijd jong’ gaat de aandacht uit
naar voorlezende opa’s en oma’s en de titel geeft
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ook aan dat lezen ons jong houdt. Lezen, genieten
van lezen, weg mijmeren in een boek, dat doet wat
met je! Dit jaar ontvangen wij gedurende de
Kinderboekenweek op school diverse auteurs van
kinderboeken. Wij mogen verwelkomen op vrijdag
7 oktober voor de groepen 7 en 8: Wim Bos, auteur
van o.a. de bende van Lijp Kot. Op vrijdag 14
oktober verwelkomen wij voor de groepen 3: Tiny
Fisscher, van o.a. Ontdekt, Beroemd. Voor de
groepen 4,5 en 6 komt Gerard Sonnemans van o.a.
Het lot van een geluksvogel,
De geest van Beaumont. En voor de kleuters komt
Marieke van Ditshuizen van o.a.

wat vermoeide) kinderen. Op onze school vinden
we het belangrijk met elkaar ook buitenschoolse
activiteiten te ontplooien omdat het goed is voor de
individuele ontwikkeling van kinderen, het
groepsvormend karakter (o.a. creëren van
saamhorigheid) maar ook vanwege het educatieve
karakter (ridders en kastelen). Daarom horen
gezamenlijke uitstapjes er bij! De wereld van
kinderen wordt bij binnenkomst op de basisschool
al snel uitgebreid en dat is het natuurlijke proces.
School is zo naast taal en rekenen een goede
leeromgeving in het totale opgroeien van kinderen.
En dat doen wij graag!
Pedagogisch Klimaat…

Deze symbolen staan voor ons Pedagogisch klimaat
per bouw. Mooi niet? Wilt u het nog eens
teruglezen waar het ‘schommelen’, het ‘naar boven
klimmen’ en in ‘de boomhut turen naar de verte’
voor staat. Klikt u dan maar op de bovenstaande
logo’s. Doen hoor!

Dat worden 2 speciale dagen met al die auteurs in
school. En als je naar verhalen mag luisteren, raak
je geboeid en gemotiveerd om zelf te lezen.
En… oh ja voorlezen mag tot en met groep 8!
Op vrijdag 14 oktober vindt de jaarlijks
boekenverkoop plaats hier op school. U ontvangt
daarvoor volgende week nog een aparte
uitnodiging.
Kinderboeken…
De Amsterdamse Boekhandel organiseert tijdens de
Kinderboekenweek ook veel activiteiten rondom
boeken en lezen. Klikt u maar hier voor het
programma. Wist u overigens dat het mogelijk is
om het hele jaar daar kinderboeken te kopen en de
10% regeling voor de St Jozefschool te activeren?
Dat kan wanneer u bij aankoop van een boek
vermeldt dat uw kind bij ons op school zit. Maar het
kan ook digitaal, kijkt u maar even hier op de site.
Schoolreisje en andere uitjes…
Het schoolreisje is wederom een groot
succes geweest. Heeft u ook van die
leuke verhalen gehoord van de (wel
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Papier geld gevonden…
Op het schoolplein is vorige
een biljet gevonden. Gewoon
bijna voor de deur van school.
Dit biljet kan opgehaald
worden bij juf Reina. Anders
gaat het volgende week naar de eerlijke vinder!
Jaarlijkse actie Kinderpostzegels…
Deze week is de actie
Kinderpostzegels van start
gegaan. Kinderen van onze
groepen 7 kunnen bij u langs de
deur komen om te verkopen. U ontvangt de bestelde
zegels en kaarten na enige tijd gewoon per post
thuis. Ook hoeft u niet aan de deur te betalen. Dat
gaat allemaal op rekening. Handig toch. U laat ze
toch niet in de kou staan?
Belangrijke data…






ma 2 okt t/m vr 7 okt
kennismakingsgesprekken…

ma 3 okt t/m vr 7 okt school uit
om 12.30uur…
woe 5 okt start Kinderboekenweek (thema: voor
altijd jong)…
vr 14 okt boekenverkoop…
ma 17 okt t/m vr 21 okt herfstvakantie…
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vr 28 okt studiedag team, de kinderen zijn vrij…
vr 4 nov studiedag vervalt, kinderen op
school…
ma 7 nov start Christendom…
vr 11 nov Sint Maarten…
di 15 nov lesje voor ouders Christendom…

Met vriendelijke groet,
Françoise Blaauw, (teamleider) en Reina Atteveld
(directeur)

nieuwsbrief 30-09-2016

Pagina 3/3

