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Beste ouders/verzorgers,






Wist u dat…
 u een herhaling in deze Nieuwbrief
aantreft?
 dit gaat over de ouderbijdrage?
wij u vriendelijk verzoeken deze bijdrage
over te maken?
de extra schoolactiviteiten dit jaar dan
allemaal betaald kunnen worden?
de penningmeester u dankbaar is?
hij de ‘klus snel wil klaren’?

Wereldreligie Hindoeïsme…
In deze periode schenken wij
aandacht aan en geven wij
les in Hindoeïsme. U heeft
dit al eerder kunnen lezen.
Wij nodigen u graag uit voor
een ‘lesje’, zoals dat gegeven wordt aan de kinderen
op donderdag 16 november in het speellokaal van
8.35 tot 9.20. Wij laten u ervaren wat uw kinderen
hebben gezien, gehoord en beleefd bij de materialen
die we bespreken bij de leskist Hindoeïsme.
Namens de werkgroep identiteit,
Wim Wever

Sint
Maartenoptocht…

Op zaterdag 11 november is
het de dag van Sint Maarten.
Evenals voorgaande jaren
organiseren Villa Randwijck en het wijkplatform
Randwijck voor haar jongste buurtbewoners de
feestelijke omlijsting voor de lampionnenoptocht.
Samen met de brassband Ritmo Percussion wordt
het weer een swingend feestje. Vanaf 18:00 uur is er
voor de kinderen gratis warme chocolademelk en
voor de ouders is er Glühwein. Om 18:30 uur start
de band met een kort optreden op het plein. Daarna
lopen ze door de wijk en de kinderen mogen
natuurlijk weer meelopen.

Sint Maarten swingt weer in Randwijck!

Zaterdag11 november

Aanvang: 18:00 uur

Waar: plein Catharina Van Clevepark 10
Kerstgala...

Onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing
w.wever@arkade.nl www.arkade.nl

Actie Edukans Schoenendoos…
De kinderen van de groepen 1
t/m 5 mogen meedoen aan de
actie schoenendoos. Deze
actie is een initiatief van de Ouderraad. Ieder kind
wordt gevraagd thuis een schoenendoos te versieren
en die te vullen met voorwerpen, die voor kinderen
uit andere landen interessant zouden kunnen zijn.
De gevulde schoenendoos mag op school in de
hallen neergezet worden. De ouderraad zal ervoor
zorgen dat de schoenendozen weggebracht worden
naar het verzamelpunt. Voor de vervoerskosten
wordt uw bijdrage middels een machtiging
gevraagd. In de groepen zal een filmpje bekeken
worden, zodat het voor de kinderen duidelijk wordt
voor wie zij een schoenendoos vullen. Een mooi
initiatief toch? Doet uw kind mee? Lees dan snel de
folder en/of kijk even op Edukans schoenmaatjes.
Start:13 nov…uiterste inleverdatum 29 nov…
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De St. Jozefschool is wederom gevraagd mee te
doen met de Kerstgala. Kinderen van enkele
bovenbouwgroepen die dit wilden hebben
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geauditeerd. Er zijn drie groepjes samengesteld, die
mochten mee musiceren met de BN-ers: de
gelukkige waren: Jamal , Jetske, Yorik, Benji,
Niels, Pip, Emma, Tessa, Myrthe, Pieter, Lucas,
Lena, Kris, Fay, Lee, Michiel, Lenthe, Francine.
Het Kerstgala 2017 vindt op 14 december plaats in
de Ahoy in Rotterdam. Deze kinderen zijn ook
uitgenodigd hiervoor. En wij….. wij zitten later
wederom aan de buis gekluisterd en wellicht horen
we weer een luid applaus als de kinderen van de St.
Jozefschool genoemd worden.
Aftrap campagne ‘Word ook leraar’…
Op woensdag 8 november start in Amsterdam de
campagne 'Word ook leraar'. De campagne is in
november en december te zien op verschillende
plekken in de stad. Op social media wordt via
Facebook, Instagram en LinkedIn de verschillende
doelgroepen benaderd met filmpjes van kinderen
(over hun leraar) en persoonlijke verhalen van
(toekomstige) leraren. De campagne is ontwikkeld
in samenwerking met Amsterdamse onderwijs en de
lerarenopleidingen. Belangrijk onderdeel van de
campagne is de website www.lievervoordeklas.nl,
waar potentiële toekomstige leraren informatie op
maat kunnen vinden over hoe ze leraar kunnen
worden. Hier vinden ze onder andere informatie
over opleidingen en verschillende regelingen. Ook
vacatures van Amsterdamse scholen zijn hier te
vinden. Alle informatie op één plek. De website is
vanaf woensdag 8 november live. Op basis van de
prognoses van de lerarentekorten is in overleg met
de schoolbesturen en de lerarenopleidingen gekozen
voor focus op werken in het basisonderwijs. De
website wordt in de komende maanden verder
uitgebreid met informatie over werken in het
voortgezet onderwijs. De campagne is onderdeel
van het Amsterdamse actieplan lerarentekort waarin
het Amsterdamse onderwijs, de lerarenopleidingen
en de gemeente samenwerken om het lerarentekort
terug te dringen.
Iets voor u?
Op tijd komen…
Het wordt kouder. En direct merken
wij dat veel kinderen later en op de
valreep (tweede) bel nog naar binnen
schieten. De tweede bel is het
signaal van ouders de school uit en
de lessen starten. Daarom verzoeken wij u
vriendelijk op tijd op school te komen. De
schooldeur gaat open bij de eerste bel om 8.20 en de
deur gaat weer dicht als de tweede bel klinkt. Wij
vinden het belangrijk dat alle lessen echt om 8.30
uur kunnen starten. Graag medewerking. ‘Op tijd
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komen’ is een
natuurlijk ook een vaardigheid en
instelling, die kinderen horen te leren.
Dank!
Financiën vanuit de Ouderraad…
De ouderraad beheert de gelden van de
ouderbijdrage en de TSO bijdrage. Vorige week
heeft de penningmeester Matthijs van den Broek, na
controle door een externe kascommissie, het vorige
schooljaar financieel afgerond en de begroting
2017-2018 gepresenteerd. De OMR (ouders) heeft
vragen gesteld, de stukken goedgekeurd en de
ouderbijdrage voor schooljaar 2017-2018
vastgesteld. U leest hieronder er meer over. Met
dank aan het werk van de kascommissie, de ouders
van de MR. En veel dank aan de penningmeester
voor het werk het hele jaar door!
Financiën OR 2016–2017/ Begroting 20172018…
Ten behoeve van allerlei
activiteiten, zoals het
schoolreisje, het kerstfeest,
cultuuruitstapjes, carnaval, de
Kinderboekenweek, de overblijf,
enz., enz., wordt er een Ouderbijdrage gevraagd aan
de ouders van €80 per jaar. Voor kinderen uit groep
8 bestaat nog een extra bijdrage van €90 voor het
schoolkamp. Daarnaast wordt er door de Ouderraad
een bedrag van €80 gevraagd in verband met het
overblijven van alle kinderen en inzet daarvoor van
Mirakel. De Ouderraad besteedt dit gedurende het
schooljaar volgens een door de Directie en
Medezeggenschapsraad goedgekeurde begroting.
Na afloop van het schooljaar worden de
financiële cijfers en de administratie gecontroleerd
door de door de Directie benoemde kascommissie.
De gecontroleerde en goedgekeurde cijfers over het
afgelopen schooljaar 2016-2017 en de
goedgekeurde begroting voor dit schooljaar 20172018 worden hier ter inzage gepubliceerd.
Toelichting…
In de afgelopen jaren heeft de Ouderraad een veilige
reserve opgebouwd. Aangezien deze reserve in
beginsel voldoende is om eventuele tegenvallers op
te vangen, begroot de Ouderraad jaarlijks meer
uitgaven dan inkomsten. Ook dit jaar laat echter
weer een klein plusje zien mede als het gevolg van
het prijs bewust zijn van alle leerkrachten en de
leden van de Ouderraad! Desalniettemin wordt ook
voor komend jaar bewust een afname van de
reserves begroot. Hier volgen de financiële cijfers
van de Ouderraad en apart ook de financiën van de
Overblijfadministratie, inclusief een korte
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toelichting. Als er nog vragen zijn, dan kunt u mij
natuurlijk even e-mailen.
Matthijs van den Broek
Penningmeester Ouderraad
e-mail: stjozef.or@askoscholen.nl
Vaststelling ouderbijdrage…
Bij de start van ieder schooljaar worden door de
Ouderraad, Medezeggenschapsraad en Directie de
ouderbijdragen voor het nieuwe schooljaar
vastgesteld. De ouderbijdragen voor het huidige
schooljaar 2017-2018 zijn als volgt vastgesteld:
Ouderbijdrage
€ 80
Overblijfbijdrage
€ 80
Bijdrage schoolkamp groep 8 leerlingen
€ 90



Voor leerlingen in groep 1 t/m 7 betekent dit
een totaalbedrag van €160.
Voor leerlingen in groep 8 is het een bedrag van
in totaal €250.

Toelichting
Alle bijdragen zijn (wederom) voor het nieuwe
schooljaar ongewijzigd gebleven ten opzichte van
het schooljaar 2016-2017.
Automatische incasso/betaling…
Maakt u dan de ouderbijdrage voor uw
kind/kinderen
zo snel mogelijk over naar IBAN rekening
NL41 INGB 0002 8558 35 t.n.v.
Stichting Ouderraad Sint Jozefschool
Vermeld s.v.p. de naam van uw kind/kinderen
alsmede de klas waarvoor u de
Ouderbijdrage overmaakt.
Alvast bedankt!
Matthijs van den Broek
Penningmeester Ouderraad
Email: stjozef.or@askoscholen.nl
Belangrijke data…






ma 13 nov start Edukans
schoenendoosactie…
 woe 29 nov uiterste inleverdatum
schoenendozen..
ma 20 nov week mediawijsheid…
vr 24 nov studiedag 2…
vr 1 dec sinterklaasfeest tot 12.30u…

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