jaargang 24, nummer 5

14-10-2016

Beste ouders/verzorgers,









Wist u dat…
 onze meester Tjalling al 65 jaar is?
 onze meester Tjalling dus heel spoedig
met pensioen mag?
onze meester Tjalling hier wel zin in schijnt
te hebben?
onze meester Tjalling na de herfstvakantie
nog 2 dagen officieel werkt?
Tjalling daarna gaat vissen?
Tjalling wil gaan wandelen met vrienden?
Tjalling graag musea gaat bezoeken?
Tjalling ook nog weleens wil invallen?
Tjalling dan weer even onze meester Tjalling
wordt?
U begrijpt dat de kinderen en het
team onze meester Tjalling enorm
gaan missen! Wij wensen Tjalling
veel heerlijke vrije dagen toe en wij
hopen van harte dat hij ons bij
nood uit de brand wil helpen. 
Maar dan wel andere kleding aan
meester!!

Gesprekken…

De opkomst bij de
kennismakingsgesprekken was
groot. Het is veel ouders gelukt
om samen te komen. Dat waarderen de leerkrachten
enorm! Dank u wel daarvoor.
Kinderraad…
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kinderen. Zo heeft de Kinderraad vorig schooljaar
de burgemeester geschreven om doeltjes op het
grasveld. De kinderen zijn nu bezig om met een
mevrouw van de deelraad doeltjes te kiezen.
Uiteindelijk hopen we spoedig de doeltjes te
presenteren. Rond Kerst komt een nieuwe
kinderkrant van de Kinderraad. Andere plannen:
bezoek aan de gemeenteraad om zelf te zien hoe een
raad in zijn werk gaat en ook willen de kinderen het
buitenspelen bij de grote pauze op de agenda.
Er zijn dit jaar 3 nieuwe leden. Iedereen stelt zich
even voor:
Hallo! Ik ben Max en ik zit in groep 8a. Ik zit in de
Kinderraad omdat ik goede ideeën heb voor de
school en ik vind het ook wel leuk. We hebben al
een paar dingen gedaan, zoals een kinderkrant en
we zijn nu bezig met goaltjes op het grasveld. Ik
hoop dat we dit jaar ook veel ideeën bedenken.
Hoi. Ik ben Maud, ik zit in groep 8b. Ik ben bijna 11
jaar. Ik zit al een jaar in de kinderraad en we hebben
veel bereikt zoals een kinderkrant en we zijn bezig
met goals op het grasveld. Ik hoop dat we nog veel
meer gaan bereiken. Groetjes Maud.
Hoi, ik ben Fay, ik zit in groep 7a. En ik zit 1 jaar in
de Kinderraad. Ik wilde in de Kinderraad omdat het
me leuk leek om ideeën voor de school te bedenken.
Ook hebben we nu een kinderkrant en zijn bezig
met goals op het grasveld.
Ik ben Thomas en ik zit in groep 7b en ik zit in de
Kinderraad want ik heb wel wat ideeën voor de
school. We zijn nu druk bezig met doeltjes op het
grasveld en we hebben ook nog een paar andere
dingen bedacht. En ik hoop dat we nog veel leuke
dingen bedenken.
Hoi, ik ben Charlotte uit 6a. Ik ben 9 jaar. Ik ben
hier omdat ik graag mijn ideeën wil vertellen. Nu
hebben we al bereikt: de kinderkrant, doeltjes op het
grasveld. We hebben zelfs al een brief gestuurd naar
de burgemeester. Veel groetjes van Charlotte
Ik ben Koen. Ik ben nieuw in de Kinderraad en ik
zit in groep 6b. Ik ben 9 jaar. Ik zou graag heel veel
ideeën met de andere kinderen bedenken. In de
kerst komt er een kinderkrant.

Voor het tweede jaar komt de Kinderraad bijeen. In
de Kinderraad bespreken we zaken die spelen bij de
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Ik ben Bernard uit 5a en ik zit in de Kinderraad
omdat het me interesseert en om de school te
Pagina 1/3

verbeteren. Ik heb nog niks bereikt maar wil graag
dat we pesten gaan vermijden.
Hoi, ik ben Vivien uit groep 5b. Ik zit net in de
Kinderraad en ik wil dat de leidsters ook opletten
want er zijn heel veel kinderen die vallen en dan
zijn de leidsters aan het praten. Dat zou ik graag
willen veranderen. Ook wil ik meer koprolrekken
want ik hoorde dat kinderen de hele tijd moesten
tellen en dat is irritant. Groeten Viv.
Luizenproblematiek…
Het is ons ondanks de enorme
inspanning van vele ouders en de
klassenouders nog niet gelukt om de
luizen de school uit te krijgen. Dat
willen we wel erg graag. Vandaar dat
we na de herfstvakantie sneller willen
handelen en daarbij is natuurlijk uw medewerking
noodzakelijk. We willen met u afspreken dat

alle kinderen luizen- en netenvrij na de
herfstvakantie op school komen!
Het betekent dat wij u verzoeken het laatste
weekend van de vakantie uw kind(eren) zelf goed te
bekijken en te behandelen indien nodig. Op
maandag of z.s.m. daarna vinden dan de eerste
controles plaats. Een luizenvrije school start thuis!
Schoolplein 14…

Na de vakantie starten we met
de extra materialen van het
Johan Cruijff schoolplein 14. De
extra materialen zijn voor het
veldje op het grote plein voor school. Van dat veld
kan een basketbal- volleybal- en badmintonveld
gemaakt worden. De leidsters van Mirakel zullen dit
organiseren tijdens de lunchpauze. De groepen zijn
net als bij het pannaveldje en het grasveld wel
ingeroosterd. Zo komen alle groepen aan de beurt.
Villa Randwijck…
Sint Maarten • 11 november
Met Sint Maarten weer met de
drumband Ritmo Percussion door
de wijk! Loop jij ook een stukje mee met je
lampion?
Start: 18.30 uur met gratis chocolademelk en glühwein voor je
ouders
Waar: Villa Randwijck, schoolplein Catharina v. Clevepark 10

Griezeldisco • 18 november (groep 5 t/m 8 )
Trek je griezelkleren aan en kom naar de
griezeldiskow.
Met griezelDJ Mickey!
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Entree: € 3.50
Waar: Michiel de Ruyter, Laan Rozenburg 6

nieuwsbrief 14-10-2016

Vaststelling en incasso van ouderbijdragen
2016-2017…
Bij de start van ieder schooljaar
worden in gezamenlijkheid door
de OR, MR en Directie de
ouderbijdragen voor het nieuwe
schooljaar vastgesteld.

De ouderbijdragen voor het huidige schooljaar
2016-2017 zijn als volgt vastgesteld:
Ouderbijdrage
Overblijfbijdrage
Bijdrage schoolkamp groep 8
leerlingen

€ 80
€ 80
€ 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 voor het nieuwe schooljaar
ongewijzigd gebleven ten opzichte van het
schooljaar 2015-2016.
Automatische incasso/Betaling
Eind oktober vindt weer de jaarlijkse incasso van
de ouderbijdragen plaats. Graag wil ik de ouders die
(nog) geen machtiging hebben afgegeven,
uitnodigen om de ouderbijdrage voor eind oktober
2016 te voldoen of alsnog een machtiging af te
geven. Zie de bijlage bij deze Nieuwsbrief voor de
mogelijkheden tot betaling van de ouderbijdragen
en tevens een formulier voor de machtiging tot
automatische incasso.
Matthijs van den Broek
Penningmeester Ouderraad
Email: stjozef.or@askoscholen.nl
Mini Marathon…

Wauw: er zijn bijna 70
inschrijvingen bij mij
binnengekomen voor de 1KM
loop van zondag! Supergaaf dat er zo veel kinderen
meedoen, en daarmee onze school erg trots maken.
Zo veel inschrijvingen betekent dus ook een heel
mooi bedrag voor het Ronald McDonald
Kinderfonds. Hopelijk komt u ook massaal om de
kinderen toe te juichen. De hardloopwedstrijd vindt
plaats achter het Amstelpark bij de Riekermolen aan
de Amstel (adres Borcht).
Miranda Fredriks, de moeder van Marbihon (4b) &
Nathan (Klaproos), staat namens onze school op
locatie om de startnummers uit te delen.
Bij het afhalen is vooral de categorie van belang,
dus 4-7 of 8-12 jarigen. We zijn in beide
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categorieën goed vertegenwoordigd, maar vooral bij
de jongsten liep het storm.
Uitdelen startnummers: 09.15 uur
Warming-up: 09.30 uur
Start: 09.45 uur

Veel succes en plezier allemaal!!
Met sportieve groet,
Meester Niels.
Boekenverkoop 1e ronde…
De eerste ronde van de
boekenverkoop in kader van
de Kinderboekenweek heeft
al €2135,00 opgeleverd. U
weet het hè: 10% gaat naar de
school voor de aanschaf van de nieuwste
bibliotheekboeken. Wij promoten graag het lezen,
want wij zijn van mening dat veel leeskilometers
o.a. de persoonlijke ontwikkeling stimuleert. En
samen genieten van een rustmomentje… voorlezen
kan dat realiseren…samen genieten en wegdromen
in een verhaal. Heerlijk…Lezen loont! Wij wensen
u en de kinderen veel leesplezier.
Hoera! Onze school is gezond…

een Kinderdagverblijf en BSO onder één dak. Nog
op zoek naar een uitdagende én gezellige BSO voor
uw kind? Laat dat dan weten aan CompaNanny via
zuidas@compananny.nl of 020-417 0117 en
vermeld daarbij dat uw kind naar de Sint
Jozefschool gaat. Momenteel onderzoekt
CompaNanny namelijk op welke scholen zij
kinderen op gaat halen. Op basis van de vraag van
ouders en logistieke mogelijkheden wordt bepaald
op welke scholen kinderen opgehaald zullen
worden. Meer weten over de Ontdek-BSO? Klik
dan hier voor meer informatie.
Met vriendelijke groet,
Karlijn van Oorschot
Brand Manager
K.vanOorschot@compananny.nl
www.compananny.nl
Voorwerpen…

jongensfiets staat al lang tegen het hek: runner
rood-zwart gevlamd met rode velgen met
daarop airline, rode snelbinders en gele smiley
in voorspaak.

Vier fietssleutels bij meneer Willem

Gele key-koord met voetjes met 4 sleutels.
Op te halen bij meneer Willem
Heerlijke Herfstvakantie gewenst…

Onze school heeft zojuist het vignet Gezonde
School behaald. Met het vignet Gezonde School
laten wij zien dat onze school voldoet aan de
kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door
deskundigen, en hier zijn we erg trots op!
Om de titel 'Gezonde School' te verdienen, moet
minimaal één van de zeven themacertificaten
behaald worden. Afgelopen schooljaar heb ik me
bezig gehouden met het themacertificaat 'Bewegen
en sport' en deze is vandaag goedgekeurd.
Wellicht volgen er nog meer themacertificaten de
komende jaren. We hebben met het behalen van het
vignet onder andere nog een gaaf cadeau verdiend
voor op het schoolplein, maar dit blijft nog even een
verrassing! In de bijlage vindt u een persberichtje
omtrent dit heuglijke feit.
Met vriendelijke groet,
Niels Groot, vakleerkracht gymnastiek
CompaNanny Ontdek-BSO op de Zuidas…
Binnenkort opent
CompaNanny
kinderopvang een nieuwe locatie op de Zuidas, met
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Het team wenst u en uw gezin een heerlijk
herfstvakantie toe. Dat alle dagen er maar tijd is
voor spelen en een wandeling in ons mooie bos!
Belangrijke data…






ma 17 okt t/m vr 21 okt
herfstvakantie…
 vr 28 okt studiedag team, de kinderen
zijn vrij…
ma 7 nov start Christendom…
vr 11 nov Sint Maarten…
di 15 nov lesje voor ouders Christendom…

Met vriendelijke groet,
Françoise Blaauw, (teamleider) en Reina Atteveld
(directeur)
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