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Beste ouders/verzorgers,
Kinderboekenweek…



Wist u dat…
 de kop van het schooljaar eraf is?
 alle groepen een heerlijke
intensieve start hebben gemaakt?
de basis is gelegd voor een leerzaam
schooljaar?

Brengen van de kinderen…
Tot de herfstvakantie vinden wij het in het kader
van ons Pedagogisch Klimaat belangrijk dat u als
ouder de gelegenheid heeft ruim kennis te maken
met de nieuwe leerkracht(en) van uw kind(eren).
Daartoe hebben we in ons beleid opgenomen dat u
de eerste 8 weken welkom bent uw kind(eren) tot in
het lokaal te brengen. Na de herfstvakantie gaan we
over op het brengbeleid voor de rest van het
schooljaar. Graag brengen wij u hieronder de
‘regels’ van dit brengbeleid in herinnering:
 Ouders van de groepen 1,2 en 3 brengen hun
kind(eren) in het lokaal. De leerkracht ontvangt
het kind en is direct beschikbaar voor het kind.
 Ouders van de groepen 4 en 5 brengen hun
kind(eren) in school tot het lokaal. De
leerkracht staat bij de deur en ontvangt de
kind(eren) en is direct beschikbaar voor de
kinderen.
 Ouders van de groepen 6, 7 en 8 brengen hun
kind(eren) tot de schooldeur. De leerlingen
lopen zelfstandig naar hun eigen lokaal. De
leerkracht staat bij de deur en ontvangt de
kinderen. De kinderen starten de dag zoals
afgesproken is.
Wij verzoeken u vriendelijk ons beleid hierin te
ondersteunen. U weet dat wij het belangrijk vinden
voor de ontwikkeling van de kinderen van
‘vertrouwd raken via loslaten naar zelfstandigheid’.
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Vandaag vindt op twee momenten de
boekenverkoop bij ons op school plaats, die altijd
gehouden wordt in de Kinderboekenweek. De
allernieuwste en leukste kinderboeken zijn in huis
gehaald om te bekijken en aan te schaffen. Komt u
langs met uw kind(eren)? Voor de groepen 1 t/m 4
bent u welkom om 11.30 uur en voor de groepen 5
t/m 8 om 14.15 uur. Locatie: speellokaal in de
kleuterhal.
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Bijzondere samenwerking…
Kinderen van groep 8a hebben decorstukken
gemaakt voor een heus pianofestival. U leest
hieronder meer.

Beste ouder,

Wij hopen u en uw kinderen te mogen begroeten op
12 oktober!
Met muzikale groet,
Pianoduo Scholtes & Janssens
Lestari en Gwylim
Artistiek en zakelijk leiders Pianoduo Festival
Amsterdam
Kids & Co! Aldith & Het Grote Dierenboek
zondag 12 oktober – 11:00 uur
Het Bethaniënklooster, Barndesteeg 6b, Amsterdam
De voorstelling duurt 45 minuten
Fotograaf…
De schoolfotograaf is geweest en heeft weer mooie
foto’s gemaakt van jullie kind(eren). Vorige week
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 maandag 6
oktober a.s. VERGEET DUS NIET TE
BESTELLEN.
Namens de Ouderraad,
Frances de Swaan en Dorette van Ravesteyn

Graag brengen wij u via deze weg op de hoogte van
een bijzonder familieconcert op het Pianoduo
Festival Amsterdam. Op zondag 12 oktober zal
presentatrice Aldith Hunkar (Jeugdjournaal) samen
met 10 opkomende musici in Het Bethaniënklooster
de voorstelling ‘Aldith & Het Grote Dierenboek’
presenteren. Met de fantasierijke muziek uit het
Carnaval der Dieren van componist Camille SaintSaëns en feestelijke en dierlijke verhalen en
gedichten wordt jong en oud meegenomen naar het
rijk van de dieren en muziek. De voorstelling is
geschikt voor kinderen tussen de 4-12 jaar.
Omdat de St. Jozefschool en de leerlingen uit groep
8 een groot deel van het decor hebben gemaakt
bieden wij een speciaal kortingstarief aan voor alle
leerlingen van de school en hun ouders. U betaalt
slechts €10 per kaartje in plaats van €13,50.
U kunt de kortingskaarten bestellen via
www.pianoduofestival.nl op de programma- en
ticketpagina. Bij het concert ‘Aldith & Het Grote
Dierenboek’ staat een speciaal tarief aangegeven
voor de St. Jozefschool. Print deze nieuwsbrief uit
en neem hem mee naar het concert.
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Boeddhisme…
Beste ouders / verzorgers,
Ieder schooljaar behandelen we in onze
school een wereldreligie. Dit doen we
omdat onze kinderen burgers zijn (en
worden) van een maatschappij waar
veel mensen samen leven, met veel verschillende
culturen en religies. Wanneer we meer weten van
elkaar, dan hopen we dat tolerantie een beter en
mooier begrip wordt. Kinderen zijn van nature
nieuwsgierig en zijn onbevangen om in gesprek te
gaan over wat zij belangrijk vinden. Dit schooljaar
komt de wereldreligie boeddhisme aan bod. We
doen dit aan de hand van voorwerpen uit een leskist.
Door gebruik te maken van deze voorwerpen, leren
de kinderen over boeddhisme en gaan de kinderen
ook in dialoog met elkaar. Daarbij is het niet de
bedoeling elkaar te overtuigen, maar in te zien, of te
ervaren dat een ander verhaal, gebruik of ritueel
heel mooi en waardevol kan zijn. Daarnaast wordt
er in iedere klas twee lessen gedaan die passen bij
boeddhisme. De leerlingen van groep 7 en 8
brengen ook nog een bezoek aan de FGS HE HUA
Tempel aan de Zeedijk in Amsterdam. Dus wanneer
uw kind in de periode van 28 oktober tot aan 7
november met bijzondere vragen en verhalen thuis
komt, dan zou het met boeddhisme te maken
kunnen hebben!
Voor ouders is er op woensdagmorgen 29 oktober
van 8.30-9.15 uur een bijeenkomst, waarin u kunt
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zien en ervaren wat uw kinderen gaan doen in het
kader van boeddhisme. U bent van harte
uitgenodigd!
Met vriendelijke groet,
Wim Wever,
Onderwijsbegeleider identiteit en
levensbeschouwing
w.wever@arkade.nl zie ook: www.arkade.nl
Herfst en vakantie maakt …
Van 13 oktober t/m 17 oktober is
de Sint Jozefschool dicht in
verband met de herfstvakantie.
Voor ons een week waarin wij gaan
genieten van leuke activiteiten als wandelen, lezen,
musea bezoek en lekker niksen. Voor u en de
kinderen misschien ook een week van relaxen,
wandelen, vakantie en lekker niksen. Kortom laten
we allemaal genieten van een heerlijke
herfstvakantie. Het is ons en u gegund. Klik hier
voor onze wens. Maandag 20 oktober starten de
lessen weer om 8.30uur stipt!
Belangrijke data…






woe 1 okt t/m vrij 10 okt
Kinderboekenweek

ma 13 okt t/m vr 17 okt:
herfstvakantie
ma 27 okt: studiedag team; kinderen zijn vrij
di 28 okt t/m vr 7 nov wereldgodsdienst
Boeddhisme
woensdag 29 okt ouderbijeenkomst Boeddhisme

Met vriendelijke groet,
Eva de Beijer-Kock, Françoise Blaauw, Ivica
Timman-Grobben (teamleiders) en Reina Atteveld
(directeur)
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