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Beste ouders/verzorgers,
Wist u dat…
 in de middenbouwhal leerpleinen
ingericht zijn?
 die nu in het thema herfst zijn?
 kleuters en de derde groepers hier samen
spelend leren?
 derde groepers iedere middag in projecten
werken?
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groep
8 bestaat nog een extra bijdrage van EUR 90 voor
het schoolkamp.
Daarnaast wordt er door de Ouderraad een bedrag
van EUR 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
directie benoemde kascommissie.
De jaarrekening 2017-2018 is nog in voorbereiding
en wordt op een later moment gepubliceerd. De
begroting 2018-2019 (zie hieronder) wordt reeds nu
gepubliceerd opdat de Ouderraad eerder dan
gebruikelijk kan overgaan tot het incasseren van de
bijdragen 2018-2019. De voorlopige cijfers 20172018 zijn wel toegevoegd, maar zullen op
onderdelen nog wijzigen.
2. Vaststelling bijdragen
De Ouderraad, Medezeggenschapsraad en de
Directie hebben de bijdragen voor het nieuwe
schooljaar vastgesteld. Deze luiden als volgt:
Ouderbijdrage
Overblijfbijdrage
Bijdrage schoolkamp groep 8
leerlingen

Ouderbijdrage uitgelegd…

Begroting 2018-2019,
vaststelling Ouderbijdragen en
incassobetaling
1. Begroting 2018-2019
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 EUR 80 per jaar. Voor kinderen uit
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EUR 80
EUR 80
EUR 90

Voor leerlingen in groep 1 tot en met 7 betekent dit
een totaalbedrag van EUR 160.
Voor leerlingen in groep 8 is het een bedrag van in
totaal EUR 250.
Alle bijdragen zijn (wederom) voor het nieuwe
schooljaar ongewijzigd gebleven ten opzichte van
het schooljaar 2017-2018.
3. Automatische incasso/betaling
De eerste automatische incassoronde heeft op 15
oktober jl. plaatsgevonden. Per abuis is bij de
nieuwsbrief van 21 september jl. waarin een
aankondiging stond dat de ouderbijdrage op
korte termijn weer zou worden geëind, dit
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bericht niet meegestuurd. Dit had
vanzelfsprekend wel moeten gebeuren. Mede
namens de directie bieden wij hiervoor onze
welgemeende excuses aan.
In november/december zal er wederom een
automatische incasso uitgaan, want niet alle eerste
incasso’s zijn gelukt. De penningmeester heeft veel
stortno’s meldingen gekregen.
Graag wil ik de ouders die (nog) geen machtiging
hebben afgegeven, uitnodigen om de ouderbijdrage
voor eind oktober 2018 te voldoen of alsnog een
machtiging af te geven. Het machtigingsformulier
treft u hierbij aan als bijlage.
Wilt u liever (nog) geen automatische incasso?
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 alsmede de
klas waarvoor u de Ouderbijdrage overmaakt.
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
Groepen 3 werken ook thematisch…

Gymkleding…
Elke dag is het een feestje in de gymzaal. De
leerlingen zijn dol enthousiast en doen elke les iets
anders. Van springen, rollen, klimmen en zwaaien
tot gooien, vangen, schieten en slaan.

Tijdens het sporten is het enorm belangrijk dat
iedereen de juiste kleding aan heeft om zo goed
mogelijk te kunnen bewegen en blessures te
voorkomen. Sinds de herfstvakantie ben ik gaan
bijhouden wie er allemaal zijn/haar sportkleding en
sportschoenen mee heeft. Gelukkig had bijna
iedereen een complete sportoutfit aan. Dit betekent
een sportbroekje/rokje, een sportshirt en schone
sportschoenen met een platte zool. Ik zie echter nog
een paar leerlingen op blote voeten meedoen en ik
merk dat sommige leerlingen niet douchen. Ik vind
dit als vakleerkracht gymnastiek onhygiënisch en
onveilig. Hun voeten zijn niet beschermd en de kans
op pijntjes en blessures is groter. Daarnaast is het
voor de juf of meester onprettig om allemaal
bezwete leerlingen in de klas te hebben..
In overleg met de directie en de leerkrachten is er
besloten om consequenties te verbinden aan het
ontbreken van de sportoutfit. Mocht de sportoutfit
niet compleet zijn, dan kunt uw kind helaas niet
meedoen met de gymles.
Vanaf volgende week hoop ik dus alle leerlingen in
een complete sportoutfit in de gymzaal te zien!
Tevens wil ik u er op attenderen dat er ontzettend
veel kleding wordt gevonden in de kleedkamers.
Mocht uw kind iets zijn vergeten dan kunt u gerust
een kijkje nemen in de wasmand met gevonden
voorwerpen, bij de gymzaal.
Bedankt!
Juf Charlotte (gym)

Afgelopen weken hebben de groepen 3 gewerkt met
het thema ziek zijn en beter worden. In groep
3b zijn drie moeders wat komen vertellen over hun
beroep gerelateerd aan het thema. Zo heeft een
moeder kweekjes van bacteriën bij de kinderen
afgenomen, die wij vervolgens met de klas hebben
kunnen zien groeien. De tweede moeder is
kinderarts. De kinderen hebben
door een stethoscoop kunnen
luisteren en gezien hoe een infuus
aangelegd wordt. De derde
moeder is psychiater en heeft
verteld over de werking van de
hersenen. Al met al hele leuke
en leerzame lessen!
Juf Steffie
nieuwsbrief Sint Jozefschool

Mambo onderzoek…
De Sint Jozefschool hecht veel waarde aan een
optimale bewegingsontwikkeling van uw kind. Zo
wordt er jaarlijks een beweegtest afgenomen. De
uitkomsten van deze test worden gebruikt om de
gymlessen aan te laten sluiten op het niveau van de
kinderen. Ook wordt de beweegtest gebruikt om de
motorische ontwikkeling van uw kind in kaart te
brengen. De ALO Amsterdam (Academie voor
Lichamelijke Opvoeding) doet onderzoek naar
verschillende beweegtesten en heeft hiervoor
contact opgenomen met de Sint Jozefschool.
Studenten en onderzoekers van de ALO zullen juf
Charlotte (vakleerkracht bewegingsonderwijs)
tijdens de gymles helpen met het afnemen van de
beweegtesten in groep 3 t/m 8. Deze testen worden
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afgenomen op 23 november, 6, 7, 13, en 14
december en 10 januari. Alleen de groepen 3 t/m 8
zullen hieraan meedoen. Van vele ouders hebben
we hier in vorige jaren een toestemmingbrief voor
ontvangen. Heeft u die nog niet ingeleverd, wilt u
dan deze ondertekenen en bij juf Charlotte inleveren
of haar sturen. C.van.gellekom@askoscholen.nl
Schoenmaatjesproject....
Ook dit jaar mogen de
kinderen van de groepen 1 t/m
5 weer meedoen aan het
schoenmaatjesproject. Dit is
een project van Edukans
waarbij de kinderen thuis een
schoenendoos mogen vullen met allerlei spulletjes
die voor een kind uit een ander land interessant
kunnen zijn.

De kinderen hebben de folder mee naar huis
gekregen. De gevulde schoenendoos mag op school
in de 2 grote hallen op de begane grond neergezet
worden. De Ouderraad zorgt ervoor dat de
schoenendozen weggebracht worden naar het
inzamelpunt.

lijkt om mee te spelen en te
zingen in het kinderkoor.
Belangrijke data…
 heden inleveren schoenendoos…
 zo 11 nov 18.00u Sint Maarten optocht Villa












Randwijck...
 ma 19 nov t/m vr 23 nov week van de
Mediawijsheid gr 7 en 8…
vrij 23 nov 8.30u-12.00u ouders versieren voor sint...
woe 5 dec 8.20u intocht Sinter...
woe 5 dec Sinterklaasfeest...
woe 5 dec 12.30u-14.00u ouders ruimen op...
ma 10 dec 20.00u-22.00u ouders versieren voor Kerst...
do 20 dec school tot 12.00uur...
do 20 dec Kerstdiner om 17.30uur...
do 20 dec Kerstborrel ouders om 17.30uur...
vr 21 dec 8.30u-12.00u ouders ruimen op...
vr 21 dec vakantie om 12.00uur...

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

In de groepen zal er aandacht aan besteed worden,
o.a. door bijv. een filmpje, zodat het voor de
kinderen duidelijk wordt voor wie zij een
schoenendoos vullen. Het is ook goed mogelijk en
leuk er thuis aandacht aan te besteden. De ervaring
leert dat de kinderen enthousiast zijn om een
schoenendoos aan te leveren. Een mooi initiatief
toch? Doet uw kind mee? Lees dan snel de folder
en/of kijk even op
https://www.edukans.nl/programma/schoenmaatjes/
Start inleveren: na de herfstvakantie, 30 okt 2018
Uiterste inleverdatum: 18 nov 2018.
Namens de Ouderraad
Dorien en Daan
Sint Maartenoptocht Villa Randwijck...
Op zondag 11 november om
18.00uur is er voor de
kinderen weer de jaarlijkse Sint
Maarten optocht door de wijk met Ritmo
Percussion. Vanaf 17.30 uur is er warme
chocolademelk voor de kinderen en glühwein voor
de ouders op het plein bij Villa Randwijck.
Kerstmusical…

In de St. Augustinuskerk wordt
ieder jaar een Kerstmusical
opgevoerd. In de bijlage treft u
informatie als het uw kind leuk

nieuwsbrief Sint Jozefschool
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