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Beste ouders/verzorgers,










Wist u dat…
 juf Reina deze vrijdagochtend alle
groepen heeft bezocht?
 zij de kinderen heeft uitgenodigd
deel te nemen aan de Sponsorloop?
zij er best wel sportief uitzag?
zij echte hardloopschoenen droeg?
zij stiekem rondjes in de lokalen heeft
gerend?
enkele leerkrachten haar gesponsord hebben?
3x € 0,50 en 2 x €1,00 al in pocket zit?
iedereen nu lekker opgewarmd is?
juffen en meesters misschien gaan rennen of
gaan aanmoedigen?
wij er al veel zin in hebben?

Sponsorloop…

De kinderen zijn
uitgenodigd om deel te
nemen aan de Sponsorloop
en hebben een flyer
ontvangen. U heeft via de
mail vandaag een brief (+ indien
gewenst een intekenlijst om uit te
printen) over de sponsorloop
ontvangen. Dat wordt ‘hard rennen’!
Wij hopen van harte dat iedereen mee
wil lopen en zich wil laten sponsoren.
Even voorstellen…
Mijn naam is Eline Albers. Ik ben 18
jaar en woon in Amstelveen. Na 8
jaar zelf leerling te zijn geweest op
de Sint Jozefschool, heb ik de
HAVO gedaan op het Geert Groote
College in Amsterdam. Deze maand
ben ik begonnen met de PABOopleiding aan de HvA en sinds deze
week loop ik stage bij juf Tjitske. Ik
vind het heel leuk om op mijn oude basisschool
deze eerste onderwijservaring op te doen. Ik heb
voor de PABO gekozen omdat ik me graag met
kinderen bezig houd. Ik vind het geweldig om hun
groei en ontwikkeling te zien. Ook het lesgeven lijkt
me leuk en interessant en natuurlijk ga ik voor het
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beste resultaat en de gezelligheid.
Naast mijn opleiding besteed ik mijn tijd aan sport
en muziek. Ik doe aan karate en in de winter ga ik
graag op wintersport, waar ik ook ski-les geef aan
jonge kinderen.
Elke dinsdag en af toe een blokweek ben ik te
vinden in groep 7B. Ik kijk uit naar een leuke en
leerzame tijd.
Groeten Eline
Mijn naam is Lilian Thijs en ik ben
negentien jaar. Ik zit nu in het tweede
jaar van de PABO op de Hogeschool
van Amsterdam. Sinds de basisschool
wil ik al juf worden en nu gaat dat
ook gebeuren. Ik vind het heerlijk om
met kinderen te werken en hen te
helpen. In de zomervakantie ben ik al
vier jaar actief als vrijwilligster op een kinderkamp.
Ik kijk uit naar de komende tijd en hoop veel te
leren van de kinderen en het team.
Groetjes Lilian Thijs
Mijn naam is Marte Brouwer, ik
ben 19 jaar oud en kom uit
Amstelveen. Het komende half
jaar zal ik te vinden zijn in groep
8A als stagiaire. Dit is mijn eerste
jaar aan de Pabo HvA en daarom
is dit ook mijn eerste stageplek.
Na het eerste half jaar in groep 8
is de kans groot dat ik in een andere klas hier op
school terecht kom, dus ik zal jullie vast nog een
keer zien. Ik vind de stage tot nu toe heel spannend,
maar ik heb er natuurlijk ook heel veel zin in. Ik
hoop jullie in de school eens te zien!
Groeten Marte
Mijn naam is Sharon Baron en ik ben
19 jaar. Ik zit in het 2e jaar van de
pabo en loop het eerste half jaar stage
bij Rineke in groep 4A. Ik heb mijn
diploma tot onderwijsassistent
behaald en wil graag door studeren.
Tijdens mijn vorige opleiding heb ik
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ook stage gelopen op de Sint Jozef in het schooljaar
2012 – 2013 in groep 4 en 5. Het mooie van het vak
vind ik dat de leerlingen veel van mij leren maar dat
ik ook veel van hen leer. Ik weet al van jongs af aan
dat ik leerkracht wil worden. Naast mijn studie ben
ik werkzaam op een BSO en werk ik als oppas.
Groeten Sharon
Vaststelling en incasso van ouderbijdragen
2015-2016…
Bij de start van ieder schooljaar
worden in gezamenlijkheid door de
Ouderraad, Medezeggenschapsraad
en Directie de ouderbijdragen voor het nieuwe
schooljaar vastgesteld. In de volgende Nieuwsbrief
wordt u hierover verder geïnformeerd. De bedragen
zijn in ieder geval ongewijzigd.

Graag wil ik de ouders die (nog) geen machtiging
hebben afgegeven, uitnodigen om een machtiging af
te geven. Zie s.v.p. de bijlage bij deze Nieuwsbrief
voor de mogelijkheden tot betaling van de
ouderbijdragen en tevens een invulformulier voor
een machtiging tot automatische er incasso.
Matthijs van den Broek
Penningmeester Ouderraad
Email: stjozef.or@askoscholen.nl
Bestellen schoolfoto’s…
De schoolfotograaf is geweest en
heeft weer mooie foto’s gemaakt
van jullie kind(eren). Gisteren
hebben de kinderen een A4 mee
naar huis gekregen waarop staat
uitgelegd hoe de foto’s besteld kunnen worden.
Onderaan dit A4-tje staan de gebruikersnaam en de
inlogcode. De verzendkostenvrije periode loopt t/m
donderdag 15 oktober a.s. VERGEET DUS NIET
TE BESTELLEN.
Namens de Ouderraad,
Dorette van Ravesteyn, Barbara Goossens & Esther
Middelhoven

Een bezoekje aan het zorgcentrum…

Genieten bij de buren en van de buren. Voor
kleuters en bewoners van het zorgcentrum is het
genieten om elkaar weer te mogen ontmoeten.
Geniet u even mee?
Belangrijke data…







 ma 5 okt t/m woe 14 okt
Kinderboekenweek
 vr 9 okt Open Dag voor nieuwe
ouders
 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)

Wereldgodsdienst Islam…
In de periode 2 november t/m 13 november staat de
wereldgodsdienst de Islam centraal. De kinderen
krijgen les van meester Wim rondom de leskist,
lessen van de eigen juffen en meesters en de
bovenbouw brengt een bezoek aan de moskee. Ook
voor ouders is er, na het succes van vorig jaar, een
‘les’ gepland. U bent welkom op donderdag 5 nov
om 8.30 uur in het lokaal van de Madelief (naast gr
3a).
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