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Beste ouders/verzorgers,








Wist u dat…
 juf Annemarie in november 65 jaar
wordt?
 zij daarom met pensioen mag?
zij eind oktober de St Jozefschool gaat
verlaten?
alle leerkrachten met haar een
afscheidsfeestje vieren in een leuke
gelegenheid in de Jordaan?
de St. Jozefschool juf Annemarie gaat
missen?
juf Annemarie de St. Jozefschool kinderen
ook zeker zal missen?
wij haar natuurlijk een geweldige tijd wensen
bij haar nieuwe werkzaamheden in de
cultuursector?

Dag juf Annemarie…
Hartelijk dank voor al je inzet, leuke
musicals en geweldige liedjes. Het ga je
goed en als je zin en tijd hebt, kom dan
nog gerust eens langs aan die mooie
Kalfjeslaan 370 te Amsterdam.

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.
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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
respecteren. U weet dat wij het belangrijk vinden
voor de ontwikkeling van de kinderen van
‘vertrouwd raken via loslaten naar zelfstandigheid’.
Na iedere vakantie is de school weer een week open
voor brengende ouders/verzorgers om ’t contact op
te halen!
Tips voor naschools gesprekje…
Als ouder vraagt u elke dag: ‘Hoe
was het op school?’ En elke dag
krijg u een antwoord als ‘goed’,
‘oké’ of ’gewoon’. Zo’n antwoord
zegt natuurlijk niet veel en als ouder wilt u eigenlijk
alles weten. Als u van uw kind echt wilt horen hoe
het op school was, moet u daar natuurlijk een beetje
uw best voor doen. Een open vraag over de dag
zorgt ervoor dat kinderen veel meer vertellen. De
volgende vragen over school helpen u bij het voeren
van een gesprek. Zo krijg u inzicht in hoe uw kind
denkt over school en daarnaast zorgen ze ook voor
grappige en verrassende antwoorden.
1. Als ik straks met je meester of juf praat, wat
zou hij of zij me vertellen over jou?
2. Vertel me één ding dat je vandaag hebt geleerd.
3. Wat was het leukste wat er vandaag op school is
gebeurd?
4. Waar speel je het meeste tijdens de pauze?
5. Wie is de grappigste persoon in je klas?
Waarom is hij of zij zo grappig?
6. Hoe heb je vandaag iemand geholpen?
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7. Hoe heeft iemand jou vandaag geholpen?
8. Als je morgen de meester of juf mag zijn, wat
zou je dan doen?
9. Wanneer heb je je vandaag verveeld?
10. Vertel me over 3 verschillende keren dat je
vandaag een potlood hebt gebruikt op school.
11. Waar is de coolste plek op school?
12. Wanneer was je vandaag het gelukkigst?
13. Als je met iemand in de klas van plaats mag
wisselen, met wie zou je dan ruilen? Waarom?
14. Wat denk je dat je meer moet doen of leren op
school?
15. Wat denk je dat je minder moet doen of leren
op school?
16. Is er iemand in je klas die straf heeft gekregen?
Waarom heeft hij of zij dat gehad?
17. Welk woord heeft de meester of juf vandaag het
meest gezegd?
18. Vertel me iets waarom je vandaag moest
lachen.
19. Tegen wie in je klas denk je dat je wel wat
aardiger kunt zijn?
20. Als een buitenaards ruimteschip naar school
komt en iemand meeneemt, wie wil je dat het
is?
21. Met wie zou je graag spelen in de pauze
waarmee je nog nooit eerder hebt gespeeld?
22. Vertel me een iets raars dat iemand vandaag
heeft gezegd.
23. Wat was vandaag je favoriete deel van de
lunch?
24. Als je mocht kiezen naast wie zou je wel of niet
in de klas willen zitten? Waarom wel of niet?
25. Vertel me iets goeds wat vandaag is gebeurd.
(Bron: Simple Simon and Company)
Beweegtesten…
Beste ouders/verzorgers,
Een aantal weken geleden heb ik,
meester Niels, mezelf voorgesteld in
deze nieuwsbrief.
We zijn inmiddels een tijdje onderweg
en ik hoop dat uw kind met leuke, enthousiaste
verhalen thuis is gekomen! Ik ben enige tijd terug
benaderd door mijn opleiding, de Academie voor
Lichamelijke Opvoeding, om met hen samen te
werken. Het gaat hierbij om beweegtest voor groep
1 en voor groepen 3 t/m 8 in samenwerking met het
VUmc, u heeft hierover eerder een brief ontvangen.
Ik zie bij dit onderzoek voor mezelf een grote
toegevoegde waarde aan mijn lesprogramma,
en voor u is de meerwaarde het in kaart brengen van
de huidige motorische situatie van uw kind. Ik hoop
daarom van harte op uw medewerking, voor vragen
kunt u altijd contact met mij opnemen.
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Niels Groot, leerkracht gymnastiek
n.groot@askoscholen.nl
Onderzoekje buitenspelen…
Meester Niels is gevraagd
door Reina een intern
onderzoekje te doen naar het
buitenspelen. Het is immers
vanuit het vakgebied
gymnastiek goed mogelijk
nieuwe spelvormen aan te bieden, die de kinderen
ook tijdens het speelkwartier en na de lunchpauze
kunnen spelen. Dit onderzoekje houdt echter meer
in. Zo wordt er o.a. gekeken naar het speelgedrag,
de regels op het plein (voetballen, gras,
materiaalgebruik), wat staat er op papier?, de
handhaving van de regels door de leerkrachten en
pedagogisch medewerkers, de afstemming tussen
beiden, de wensen van de kinderen etc. Meester
Niels maakt gebruik van enkele vragenlijsten (voor
leerkrachten, pedagogisch medewerkers en
kinderen) Het kan ook voorkomen dat er een enkele
spelsituatie wordt opgenomen, die geanalyseerd kan
worden. Deze opnames zijn voor intern gebruik en
worden natuurlijk na analyse verwijderd. Indien u
hier bezwaar tegen hebt, kunt u dit kenbaar maken
bij Niels. Wij hopen u spoedig het resultaat van dit
onderzoekje en de eventuele gevolgen
(aanpassingen in beleid) te kunnen melden.
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
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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
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
Educatief filmpje: http://www.schooltv.nl/video/boeddha-in-hetrijk-van-het-midden/#q=boeddhisme

Betaling Ouderbijdrage en aankondiging
incasso 27 oktober 2014…

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. Deze
Ouderbijdrage is 160 euro voor leerlingen in groep
1 t/m 7 en 250 euro voor groep 8 (90 euro extra
bijdrage voor het schoolkamp). De eerste betalingen
stromen reeds in grote getalen binnen, waarvoor
onze grote dank !
Heeft u nog niet betaald ? 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 u s.v.p. de naam van uw
kind/kinderen waarvoor u de Ouderbijdrage
overmaakt.
Veel makkelijker is het afgeven van een Machtiging
voor automatische incasso. Voor ruim 370
leerlingen is er al zo’n machtiging afgegeven. U
hoeft dan nergens meer aan te denken. Dit jaar
worden de reeds afgegeven machtigingen rond 27
oktober geïncasseerd. Heeft u nog geen machtiging
afgegeven of weet u het niet meer zeker of u dat al
een keer eerder heeft gedaan ? Vul dan s.v.p. het
machtigingsformulier, dat als bijlage bij deze
Nieuwsbrief is bijgesloten, in. Wilt u liever (nog)
geen automatische incasso en heeft u nog niet
betaald?
Betaal dan s.v.p. zo snel mogelijk alsnog!
Ron Driessen
Penningmeester Ouderraad
Email: stjozef.or@askoscholen.nl
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Kerstworkshop St. Augustinus…
Wegens groot succes
nodigt
Kinderkoor Prima Voce
alle kinderen vanaf 5
jaar weer uit om mee te doen met de kerstmusical.
De workshop bestaat uit vijf gewone en twee
generale repetities onder de professionele leiding
van Magda Lesiak, zodat je je zang- en
spelkwaliteiten kunt ontwikkelen. Kijk voor meer
informatie hier.
Zin in schaatsen…
Schaatsvereniging de Poelster geeft
iedere vrijdagmiddag en
zaterdagochtend schaatsles aan
kinderen. Klikt u voor meer
informatie hier.
Belangrijke data…














ma 27 okt: studiedag team;
kinderen zijn vrij

di 28 okt t/m vr 7 nov
wereldgodsdienst Boeddhisme
woensdag 29 okt 8.30-9.15uur
ouderbijeenkomst Boeddhisme
di 11 nov Sint Maarten
vrij 21 nov: hulpouders aan slag
woe 3 dec Sinterklaasfeest
do 4 dec: hulpouders aan de slag
ma 8 dec hulpouders aan de slag
do 18 dec kinderen ’s middag vrijdag
do 18 dec in de avond kerstdiner
do 18 dec in de avond kerst glühwein ouders
vrij 19 dec hulpouders aan de slag
vrij 19 dec 12.00uur kerstvakantie

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