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Beste ouders/verzorgers,





Wist u dat…
 het heerlijke herfstweer begonnen is?
 er nu soms een regenjas aan kan?
 het regenbeleid in werking treedt?
er dus ook lekker in de regen gespeeld kan
worden?
wij ook van de herfststormen gaan genieten?
wij dan wel binnen zitten?

Update Management Team St. Jozefschool…
Graag informeren wij u over
de huidige stand van zaken
betreffende de ontwikkelingen
in het Management Team van
de St. Jozefschool.

Aanleiding
Het Management Team is bij aanvang van dit
schooljaar (2016/2017) begonnen in een andere
samenstelling dan in voorgaande 6 jaren. Waar er
voorheen 1 directeur (Reina Atteveld) met 3
teamleiders waren (Eva Kock - onderbouw,
Francoise Blaauw – midden bouw, Ivica Grobben –
bovenbouw, naast teamleiders tevens leerkrachten),
zijn er momenteel 1 directeur en 1 teamleider
(Francoise). De 2 vertrekken hebben te maken met
persoonlijke keuzes. De vertrokken MT leden
hebben na hun opgedane ontwikkeling in de laatste
jaren in de St Jozefschool de gezonde ambitie zich
verder te ontplooien. Zo is Eva op onze school van
onder- naar bovenbouw leerkracht gegaan, en heeft
Ivica besloten zich een tijdje te bezinnen op ander
werk.
Afgelopen periode
De switch van 1 van de teamleiders was voorzien en
daarop kon dus op worden geanticipeerd, het
vertrek van de andere teamleider kwam
onverwachts aan het einde van de zomervakantie.
In eerste instantie was het plan om het MT voort te
zetten met 1 directeur en de 2 overgebleven
teamleiders. Echter door de onverwachte
veranderde situatie (vertrek Ivica einde
zomervakantie) was de directie genoodzaakt om als
eerste prioriteit een leerkracht te vinden voor groep
8. Dit is gelukkig gelukt voor aanvang van het
schooljaar door herinrichting van de formatie,
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alleen
hiermee was de vacature voor teamleider nog niet
automatisch vervuld.
Proces
Vervolgens konden wij ons buigen over de vragen:
hoe kunnen we het MT zodanig inrichten dat dit
optimaal werkbaar is en ook voor de toekomst
bestendig? We gaan daarvoor dit schooljaar in
gesprek met het team, het bestuur, de MT leden, de
MR en een externe coach. De evaluaties,
bevindingen en wensen van de diverse geledingen
zullen leiden tot één of enkele scenario’s. We
zullen die leggen naast de meetlat van haalbaarheid,
onderwijsdoelen en natuurlijk ook betaalbaarheid
om zo tot een gedegen organisatiemodel te komen.
Heden
Voor nu is er een werkbare tussenoplossing.
Françoise Blaauw is nog steeds teamleider van de
middenbouw, juf Liesbeth Bouwmeester (leerkracht
kleuters) en juf Tjitske Boringa (leerkracht gr 7b)
werken ondersteunend als bouwcoördinator in de
betreffende bouwen. In de loop van dit schooljaar
zal een definitieve beslissing worden genomen over
de samenstelling van het MT. Wij informeren u
graag daarover dan weer!
Medezeggenschapsraad…
Zoals je wellicht weet, is de
samenstelling van de MR
gewijzigd. Graag stellen wij ons
hierbij aan je voor:

Personeelsgeleding
Johan van Ommen 5a, 5b, 7b
Maaike van Hassel 3b
Sarah den Ouden Bosviool

Oudergeleding
Detty Feenstra - moeder
Tim 5b en Lara 3b
Geert Jaspers, voorzitter
- vader Anna 8b
Kees Joosse - vader
Barend 6b en Sophie
Noor 3b
Peter Morsing - vader
Lynn 3b en Puck
(Bosviool)

De MR is er voor inspraak, instemming van grote
plannen en meedenken. We denken positief kritisch
mee met het beleid en besluitvorming binnen de
school, nemen een standpunt in namens de diverse
groepen die in de school aanwezig zijn en geven
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gevraagd en ongevraagd advies. De MR heeft
volgens de wet ten aanzien van een groot aantal
onderwerpen informatie-, advies- en/of
instemmingsbevoegdheden.
Namens de Oudergeleding nodigen wij je graag uit
om ons input te geven: welke zaken moeten volgens
jou hoog op onze agenda staan. Uiteraard kunnen
wij vooral met algemene zaken aan de slag gaan.
Denk bijvoorbeeld aan: meer onderwijs in een
bepaald vak; andere indeling schoolplein; veiligheid
rond school, etc. Op individuele issues kunnen we
niet ingaan; hiervoor kun je altijd naar de leerkracht
van je kind, teamleider, directeur of de
contactpersoon gaan.
De komende weken willen wij onze speerpunten
voor het komende jaar vaststellen. Je input zal ons
enorm helpen bij het bepalen van onze prioriteiten.
Alvast dank voor je suggesties en ideeën!
Graag je reactie zenden naar:
stjozef.mr@askoscholen.nl .
Met vriendelijke groet,
de Medezeggenschapsraad
PS Neem ook eens een kijkje op onze pagina, zodat je weet wie
je kan aanspreken over MR zaken!

Beweegtesten…

Afgelopen schooljaren
zijn er bij de kinderen
beweegtesten
afgenomen tijdens de
gymlessen. Hoe zat dit
ook alweer? In het project ‘Meten Amsterdamse
Motoriek Basisonderwijs (MAMBO)’ brengt de
Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO,
HvA) sinds twee jaar de motorische vaardigheid en
BMI van alle leerlingen op ruim 30 Amsterdamse
basisscholen in kaart. Hierbij wordt nauw
samengewerkt met de gymleraren, de gemeente, en
de projectgroep AAGG (Amsterdamse Aanpak
Gezond Gewicht). Doordat alle leerlingen gemeten
worden krijg ik zowel op individueel als klassikaal
niveau een goed beeld over de motorische
ontwikkeling. Hiermee kan ik beter inspelen op het
niveau van de kinderen, en zo nodig hierin
differentiëren. Het afnemen en verwerken van de
‘4S-en test’ voor de hele school is zeer veel werk en
daarom ben ik blij dat hiervoor een speciaal
opgeleid onderzoeksteam naar onze school komt.
Daarnaast heb ik gemerkt dat de leerlingen de
lessen als erg leuk hebben ervaren!
Via deze link
(https://www.youtube.com/watch?v=Hr79ezs5_jQ)
kunt u een promotiefilmpje bekijken waarin het
belang van het MAMBO project wordt uitgelegd.
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Daarnaast geeft dit filmpje een
mooi beeld van hoe deze testen er tijdens de gymles
uitzien! Ook voor dit jaar ben ik benaderd om mee
te werken aan dit mooie project. Uiteraard ben ik
hier heel enthousiast over, en ik hoop u ook! De
data zijn vastgesteld op 22 en 24 november, maar
binnenkort volgt de exacte informatie nog via de email.
Met vriendelijke groet,
Meester Niels,, vakleerkracht gymnastiek
UNIVÉ GYM GALA 2016…
Tijdens de
kerstvakantie, op
donderdag 29 december,
vindt de 20e editie van
het Univé Gym Gala
plaats. Een
grensverleggende show
waarin topsport, acrobatiek en entertainment op
inspirerende wijze samenkomen. Het thema van dit
jaar is ‘A Touch of Gold’. Het Gym Gala is
uitgegroeid tot een evenement van wereldklasse en
‘A Touch of Gold’ belooft een show vol verrassing
en verwondering. Olympische turnhelden,
waaronder Sanne Wevers, Epke Zonderland en tal
van andere wereldwijde topacts zijn te bewonderen
op 29 december in de Ziggo Dome. De regie van de
show is in handen van musicalster Stanley
Burleson. Voor meer informatie: www.gymgala.nl

Voor geïnteresseerden heb ik een kleine korting
weten te regelen op de kaartjes, gebruik hiervoor
deze ticketlink:
https://frontoffice.paylogic.nl/eventlist/4154544348
3f462f5d2f/?point_of_sale_id=14195 .
Voor een mooie impressie, klik je hier:
https://www.youtube.com/watch?v=nmddVY2Gm
Vw
Meester Niels, vakleerkracht gymnastiek
Luizenpluis 1e maandag na de vakantie…
Hartelijk dank aan alle ouders die
hun kind(eren) gecheckt hebben
voordat de school weer begon na de
herfstvakantie! Het heeft zeker
resultaat gehad. Een aantal kinderen
was reeds behandeld voor ze de klas
in kwamen, en dit heeft zeker bijgedragen aan
minder luizen op school! Voor de volgende
vakantie zetten we graag deze werkwijze voort en
treft u wederom een vriendelijk, doch kriebelig
dringend verzoek uw kind(eren) in het weekend
voor de start te controleren c.q. te behandelen.
Wellicht hebben we dan een 100% score!
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Nogmaals dank, vooral ook namens alle
luizenpluis-ouders!

kunnen maken, dan wordt u
van harte uit genodigd om dit te delen met ons.

Schoolplein 14…

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

En zo wordt er gespeeld met Johan Cruijffs
schoolplein 14!
Meer schoolplein…

Aan twee kanten worden werkzaamheden aan het
schoolplein verricht. Aan de kleuterkant komen drie
nieuwe buitenbergingen. Dit is een proces van jaren
geweest met de gemeente (vergunningen), want de
(zee)containers die er stonden waren illegaal (door
de gemeente geplaatst) en in zeer slechte staat. Over
een paar weken komen er mooie bergingen, die
uiteindelijk toch op de zelfde plek (talud) mogen
staan, zodat het kleuterplein niet kleiner wordt. We
wachten in spanning af!
Op het grote plein wilden we het wel wat groener.
De huidige groenstrook (eis gemeente) had echter al
wat olifantenpaadjes, dus stelden we ons de vraag:
waarom gewoon ook niet daar spelen? Voor de
fietsen is nu één baan fietsenrekken beschikbaar. En
voor de leerlingen is er nu een plek om zomaar
onder een blaadje een beestje tegen te komen.
Wellicht weet u het nog…. eind vorig jaar heeft
school als afscheidsgeschenk een bedrag van
€275,00 mogen ontvangen van de groepen 8 ten
behoeve van het schoolplein. Samen met de
€1000,00, die nog bij de OR gereserveerd stond en
een extraatje omdat we ‘gezonde school’ zijn
geworden, kunnen we het bekostigen. Heeft u
kennis en materialen waarmee we dit ‘klein
Avontuurlijke’ nog groener en aantrekkelijker
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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
Kerstmusical in de St. Augustinuskerk…
Net als vorige jaren wordt er in
de St. Augustinuskerk een
mooie kerstvoorstelling
voorbereid. Kinderen van de
Jozefschool worden
uitgenodigd mee te doen. Klikt u hier maar voor
meer informatie. Let op: er is een beperkt aantal
plaatsen.
Stagiaires stellen zich voor…
Hallo,
Ik ben Danny, 19 jaar oud, een
groot fan van muziek (vooral de
gitaar), en heel enthousiast dat ik
op de St. Jozefschool stage mag
lopen. Ik wil proberen met een
vriendelijke lach en een hechte
groep de lessen te kunnen geven.
Door de pabo ben ik bij groep 8B neer gezet, een
leuke vriendelijke klas, die net zoveel energie
uitstraalt als dat ik wil doen. Samen met Edwin Lips
sta ik nu voor de klas en wil ik zoveel mogelijk
leren over het lesgeven in de klas. Ik kijk er naar uit
om groep 8B les te geven!
Danny de Lange

Hoi Allemaal!
Ik ben Jolet Verhoeven. Vanaf 20
september kunnen jullie mij elke
maandag en dinsdag vinden in groep
4a bij Juf Annemieke. Ik loop een half
jaar hier op school stage, daarna ga ik
mijn minor volgen.Ik zit in het derde
jaar van de Pabo op de Hogeschool
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van Amsterdam en heb gekozen voor de richting
‘jonge kind’.Ik heb hiervoor stage gelopen in groep
1-2 en groep 6 op OBS de Burght (Amsterdam
centrum) en in groep 5 en 7 op ASKO school de
Mijlpaal (Nieuw-Sloten).Groetjes
Jolet Verhoeven
Beste allemaal,
Mijn naam is Mart van der
Meulen. Ik ben 19 jaar en kom uit
Amsterdam. Ik zit in mijn eerste
jaar op de pabo en heb het erg naar
mijn zin.
Ik loop voor mijn allereerste keer
stage in groep 5a bij Sigrid en
Johan. Later in het jaar gaan ik en
mijn klasgenoten ook nog bij de
kleuters een kijkje nemen.
Groet, Mart van der Meulen
Hallo allemaal,
Ik ben Renée en ik studeer nu aan de
pabo aan de Hogeschool van
Amsterdam. Ik wil graag leraar
worden en dit is mijn eerste stap in die
richting. Ik loop stage in groep 6A bij
juf Wijnanda. Voor een half jaar loop
ik in deze klas rond en zou het kunnen dat u mij
tegenkomt. Bij deze weet u wie ik ben en hoop ik
dat ik u genoeg heb geïnformeerd over wat ik hier
kom doen.
Vriendelijke groet,
Renée van Deudekom
Hallo allemaal,
Ik ben Sabine Bender en ik
ben 19 jaar. Ik zit nu in het
eerste jaar van de PABO. Ik
loop dit jaar stage op de St.
Jozef school in Amsterdam.
Het eerste halfjaar loop ik
stage in groep 7a bij juf
Monique, het tweede halfjaar zal ik stage gaan
lopen in de onderbouw. Dit ben ik!
Sabine Brender
Beste Mevrouw/Meneer,
Mijn naam is Yannick
Schoenmakers en ik ben 21 jaar
oud. Ik studeer aan de pabo en
ben een derdejaars student. Het
komende half jaar zal ik iedere
maandag en dinsdag aanwezig zijn
in de klas van juf Charlotte.
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Ik heb twee keer in het half
jaar een stageweek, dan zal ik de gehele week in de
klas zijn. De eerste stageweek zal plaatsvinden in de
week van 10 oktober. De reden waarom ik gekozen
heb voor de pabo, is omdat ik het ontzettend leuk
vind om kinderen iets bij te brengen en om de
ontwikkeling te zien die ze doormaken.
Mocht u nog iets willen weten van mij, dan kunt u
dat altijd vragen wanneer ik er ben.
Met vriendelijke groet,
De stagiair van groep 8a.
Meneer Willem vult de prijzenkast…

Bij de mini-marathon is een prijs uitgereikt aan de
sportiefste school en dat was natuurlijk de St.
Jozefschool met 70 deelnemers.
Klassenouders zoeken hulp…
De klassenouders benaderen u voor
de geweldige decemberfeesten.
Heeft u zin en tijd, meldt u dan
graag aan voor de ondersteunende
activiteiten voor deze feesten. Hartelijk dank!
CompaNanny Ontdek-BSO op de Zuidas…
Binnenkort opent
CompaNanny
kinderopvang een nieuwe locatie op de Zuidas, met
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
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K.vanOorschot@compananny.nl
www.compananny.nl
Belangrijke data…
ma 7 nov start Christendom…
vr 11 nov Sint Maarten…
di 15 nov om 8.30 lesje voor ouders
Christendom…
ma 14 nov t/m vr 18 nov Tussen Evaluatie
Gesprekken groep 8…
ma 14 nov t/m vr 18 nov… gr 8 vrij om
12.30uur i.v.m. de gesprekken







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