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Beste ouders/verzorgers,














Wist u dat…
 er vanuit de gemeente Amsterdam
een lerarenbeurs beschikbaar gesteld is?
 er leerkrachten van de Jozefschool
deze beurs hebben aangevraagd?
alle beurzen zijn toegekend?
juf Eva de beurs gebruikt heeft aan een
onderwijsreis in de herfstvakantie naar
Zweden?
juf Annemieke een Post HBO opleiding voor
‘gedrag specialist’ volgt ?
juf Charlotte de Post HBO opleiding
‘vakspecialist Muziek’ bij Inholland
Haarlem doet?
juf Wijnanda de opleiding ‘kindertrainer
Mindfulness’ volgt?
meester Johan de masterclass ‘leerlingen
coachen in het PO’ volgt?
Juf Kimke ook de opleiding ‘kindertrainer
Mindfulness’ volgt?
andere leerkrachten nu al opleidingen op het
oog hebben en volgend jaar zeker de beurs
gaan aanvragen?
juf Reina, na het behalen van haar ‘Master
Educational Leadership’ en titel MEL achter
haar naam, straks ook weer voor
herregistratie in het directeurenregister aan
de bak mag?

Sponsorloop…

Hartelijk dank voor ieders
bijdrage (stand nu rond de
€13.000) aan de
sponsorloop.
Wilt u ook
onze dank overbrengen aan de buren
familieleden en kennissen die van
harte mee hebben gedoneerd!
Inspectierapport en best wel trots…
Eind vorig schooljaar werd
school bezocht door de
Inspectie van Onderwijs. Het
betrof een bezoek in een
pilotfase voor een nieuw
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inspectiekader. Wel was het een ‘echt’ bezoek. In
Nieuwsbrief 18 van 29 mei heeft u de reactie van
ons bestuur op het bezoek kunnen lezen. Het
officiële rapport is natuurlijk al binnen en dat willen
wij u niet onthouden. Wij zijn er trots op dat onze
inspanningen van de laatste jaren weergegeven
worden in de conclusie. En natuurlijk zijn er
ontwikkelingen op te pakken. En dat gaan wij met
bijzonder veel plezier doen. U zult hier regelmatig
over kunnen lezen in de Nieuwsbrief.
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. Ten behoeve van allerlei
activiteiten, zoals het schoolreisje, het kerstfeest,
cultuuruitstapjes, carnaval, de Kinderboekenweek,
het overblijven, enz., enz., wordt er een
ouderbijdrage gevraagd aan alle ouders. Deze
ouderbijdrage is vastgesteld op EUR 160 (inclusief
EUR 80 overblijfbijdrage) voor ieder van de
leerlingen van groep 1 tot en met groep 7 en op
EUR 250 voor ieder van de leerlingen van groep 8
(de EUR 90 extra bijdrage is voor het schoolkamp
dat in september heeft plaatsgevonden).

Op of rond 28 oktober jl. heeft de automatisch
incasso van de ouderbijdrage plaatsgevonden. Heeft
u nog geen machtiging afgegeven of weet u het niet
meer zeker of u dat al een keer eerder heeft gedaan?
Vul dan alstublieft het machtigingsformulier in dat
als bijlage bij deze Nieuwsbrief is bijgesloten.
Wilt u liever (nog) geen automatische incasso en
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 ten name van de Stichting Ouderraad
Sint Jozefschool. Vermeld alstublieft de naam van
uw kind/kinderen alsmede de klas waarin uw
kinderen zitten.
Alvast hartelijk bedankt!
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Matthijs van den Broek
Penningmeester Ouderraad
Email: stjozef.or@askoscholen.nl
Broertjes/zusjes geboren 2012…
Namens Jacky Grootes (administratrice) het
verzoek bij u te inventariseren of er jongere
broertjes / zusjes zijn die nog niet ingeschreven zijn
op school. Dit is voor ons belangrijk om de juiste
aanname aantallen te kunnen bepalen voor de
instroom van nieuwe kinderen. Heeft u al contact
gehad met Jacky, dan weet zij ervan en hoeft u niet
te reageren. U kunt uw mail sturen naar
stjozef.administratie@askoscholen.nl t.a.v. Jacky.
Vloeren gegoten…

De vloeren van de doucheruimtes waren bij
oplevering van het gebouw (2006) verkeerd
behandeld en zagen er hierdoor direct ‘vies’ uit. Dit
werd er de daarop volgende jaren niet beter op.
Daarom is er in de herfstvakantie een nieuwe vloer
in de kleedkamers en in de doucheruimtes gegoten.
Het ziet er nu tiptop uit. Zoals u weet moet er na het
gymmen door iedereen gedoucht worden. Natuurlijk
adviseren wij u de kinderen badslippers aan te laten
doen. Kan uw kind niet douchen dan is hierover een
afspraak gemaakt met Reina.
Berichtje vanuit de St. Augustinuskerk…
Zondag 8 november a.s. om
10.30 uur is er in de
Augustinuskerk aan de
Kalfjeslaan weer een gezinsviering met
medewerking van het kinderkoor “Prima Voce”
onder leiding van Lizette Bertelsmann. Wij vieren
deze zondag “St. Willibrord”. We staan stil bij St.
Willibrord, die in het jaar 690, vanuit Engeland, het
christelijk geloof naar ons land bracht.
Van harte hopen wij dat veel kinderen met hun
ouders zondag in de viering om half elf aanwezig
willen zijn. Voor de allerkleinsten is er een gezellig
samenzijn in de parochiezaal.
De Werkgroep gezinsvieringen Augustinusparochie
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Pedagogisch Klimaat…
Weet u het nog? In het kader van ons
Pedagogisch Klimaat is ons haal- en
breng beleid gegoten een voor de St.
Jozefschool passende vorm per bouw.
Bij de kleuters en de groepen 3 staat
‘vertrouwen’ centraal. De link naar het halen en
brengen bij dit thema is: alle brengers zijn in de
ochtend bij start welkom in de groep. Bij de
groepen 4 en 5 staat het thema ‘loslaten’ extra onder
de aandacht en is het wenselijk dat de brengers
afscheid nemen bij de deur van het lokaal. En
natuurlijk in de bovenbouw (groepen 6, 7 en 8) staat
‘zelfstandigheid’ groot in het logo. Zij worden
geacht hun eigen zelfstandigheid gaandeweg te
vergroten. Ons brengbeleid (brengen tot school)
draagt hier een steentje aan bij.

Om de start van het schooljaar optimaal
voor iedereen te laten verlopen
hanteren wij de regel: alle brengers zijn
tot de herfstvakantie welkom in alle
groepen. Wij hopen dan ook van
harte dat u hier gebruik van heeft gemaakt.
Gezellig even de nieuwe omgeving van uw
kind(eren) samen verkennen. En… weet u het nog:
na iedere vakantie is ieder lokaal gedurende één
week weer even open voor alle brengers.
Met ingang van aanstaande maandag
gelden dus weer de afspraken rondom
brengen, zoals geformuleerd hierboven
en in onze visie op het Pedagogisch
Klimaat. Wilt u onze visie en ideeën nog
eens extra nalezen, klikt u dan hier. Vandaaruit klikt
u door naar de bouw van uw eigen kind(eren). Onze
ervaring is dat onze visie: ‘School, domein van de
kinderen’ voor ieder kind goed werkt. Zij ervaren
het vertrouwen, het loslaten en de zelfstandigheid
meer en meer! Met de vormgeving van de
bijpassende logo’s dragen wij onze visie ook graag
uit!
Wereldgodsdienst Islam…
Op de St. Jozefschool behandelen we
ieder jaar een wereldreligie. In de
periode van 3 november tot en met
vrijdag 13 november besteden we
aandacht over hoe moslims leven. De
lessen gaan over godsdienst én cultuur, zoals: over
een ritueel na de geboorte, de 99 namen van Allah.
Over het Suikerfeest en je handen versieren met
henna en over etensvoorschriften. Er zijn enorm
veel boeiende onderwerpen uit de geloofswereld
van moslims, die we met de kinderen kunnen
verkennen. Dit doen we ook met behulp van
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verschillende materialen die uit de islamitische
traditie komen. Hiervoor hebben we een leskist
gehuurd. Ook hopen we met de groepen 6, 7 en 8
op bezoek te gaan naar een moskee. In onze lessen
laten we kinderen kennismaken met wat de meeste
moslims denken, geloven en doen. Niet om erbij te
vertellen hoe fantastisch dat is, en ook niet om erbij
te vertellen of dit raar of vreemd is. Onze leerlingen
worden in staat gesteld om zelf uit te maken wat ze
boeiend vinden en wat ze niet zoveel doet.
Op donderdagmorgen 5 november, van 8.30-9.15
uur, is er een introductie van deze wereldreligie
voor de ouders. Met behulp van de materialen uit
een leskist vertelt Wim Wever,(onderwijsbegeleider
identiteit en levensbeschouwing), hoe er gewerkt
wordt met dit thema. Ouders zijn hier van harte
voor uitgenodigd. U hoeft zich niet op te geven.
Kom maar gewoon even langs in de ochtend in het
lokaal van de Madelief (middenbouwhal naast de
Bosviool).
Berichtje van onze conciërge Willem…
Er ligt veel gymkleding in de mand
bij gymzaal en er zijn veel jassen in
de kist met als titel ‘Gevonden
Voorwerpen’. In één jas zat zelfs een
mobieltje van het merk Samsung.
Mist u de gymkleding van de kinderen in de was?
Mist u uw zoons of dochters jas aan de kapstok?
Kunt u uw kind niet op zijn/haar mobiel bereiken?
Loopt u dan even langs de mand en de kist en kijk
of de spullen hierin gewandeld zijn! Willem geeft u
graag ook nog even mee dat het wenselijk is de
fietsen niet voor de dubbele hekdeuren te plaatsen.
Deze moeten open kunnen.
Hulptroepen fijne decembermaanden…
Via de klassenouders ontvangen alle
ouders binnenkort het verzoek zich aan
te melden voor de hand en spandiensten
voor die fijne decembermaanden. De
Sintcommissie en de Kerstcommissie
zijn al (bijna) weer in bedrijf en
hebben dan uw hulp voor versieren en
opruimen van de feesten hard nodig.
Reageert u a.u.b. hartelijk op de
oproep.

gevonden, daardoor is het moeilijk te behandelen.
Daarom wordt er momenteel een grootschalig
onderzoek gedaan naar de onderliggende oorzaken,
de St. Jozefschool wil daar graag bij helpen. Het
AMC is op zoek naar kinderen 3-10 jaar zonder
buikklachten. Volgende week ontvangt u een brief
met meer informatie over dit onderzoek. Indien u
geïnteresseerd bent of meer informatie wilt kunt u
contact opnemen met de
hoofdonderzoeker van het AMC
Thekla Bosschaart via
t.f.bosschaart@amc.nl.
Cello leren spelen…
MUZIEK MAKEN MET JE HELE
LICHAAM. Cello spelen is ontzettend
leuk. De cello is best groot en je hebt
je hele lichaam nodig om hem te
bespelen. Op de muziekschool leer je
daarom goed je lichaam te gebruiken.
Mooi bewegen om een mooi geluid te
maken dat warm is. En de cello geeft je een fijn
gevoel als je liedjes speelt. Het is een prachtig
instrument dat je kunt omarmen. Met de vier snaren
leer je al snel leuke liedjes spelen! Zoals Mieke
heeft een lammetje, Cowboys en Indianen en echte
Boogie Woogie. Je hebt misschien wel eens een
uitvoering gehoord van Yo Yo Ma, Ernst Reijsiger
of Pieter Wispelwey. voor 7-jarigen en ouder
Ga voor info naar: http://www.muziekschoolamstelveen.nl/
Belangrijke data…






ma 2 nov t/m vr 13 nov
wereldgodsdienst Islam

do 5 nov les Islam voor ouders
(8.30-9.15)

ma 16 nov t/m vr 20 nov gr 8
tot 12.30 school
ma 16 nov t/m vr 20 nov oudergesprekken
groepen 8 (intekenen op de site achter de inlog)
woe 2 dec Sinterklaasfeest
vr 4 dec Sint-kamer opruimen

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

Onderzoek…

In het AMC worden dagelijks
kinderen gezien met onbegrepen
buikklachten, zoals obstipatie en
buikpijn. Buikklachten kunnen veel nadelige
gevolgen hebben, denk aan schoolverzuim, niet mee
kunnen doen met sport en spel, ziekte verzuim. In
veel gevallen wordt er geen duidelijke oorzaak
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