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Beste ouders/verzorgers,





Wist u dat…
 Sinterklaas en de Pieten het heel
druk hebben?
 zij daarom bij ons op 3 december
komen?
 de Jozefschool in de ban is van ‘Heel Holland
Bakt?
 op school daarom een pepernotenbakkerij is?
 alle kinderen 10 pepernoten gaan bakken?
 zij 1 pepernoot per kind aan Sinterklaas
schenken?
 Sinterklaas en Pieten dan toch zo’n 451
pepernoten van de Jozefschool ontvangen?
 Sint en Pieten deze 451 pepernoten kunnen
strooien bij al hun belangrijke werk in het
land?
 bij ‘Heel Jozefschool Bakt’ er een witte
MeelPiet helpt?
 er ook Zwarte en Roetpieten zullen komen?
 wij met de kinderen de intocht oefenen?
 de kinderen dus al weten op welke plek zij
mogen staan?
 kinderen altijd het beste zicht moeten
hebben?
 ouders daarom achteraan staan?
 de kleuters het liedje ‘Pieterbaas gaat dansen’
zingen?
groepen 3, 4 en 5 het liedje ‘Pepernoot Taai
Taai’ zingen?
groepen 6, 7 en 8 het liedje ‘Hutspot’ zingen?
u uitgenodigd bent deze liedjes ook in te
oefenen?

Ouders en Sinterklaasfeest…
Wat fijn dat veel ouders en de Ouderraad
zich hebben ingespannen om de school
feestklaar te maken. Hartelijk dank
daarvoor. Ook voor de opruimploeg alvast
een pluim!
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Schoenmaatjes gevonden…

Daar zijn ze dan! En nog meer!
De ouderraad wil graag, mede namens stichting
Edukans, alle kinderen en ouders bedanken voor de
277(!) prachtige gevulde schoenendozen met
schriftjes, speelgoed, toiletartikelen en nog veel
meer. Er waren drie container dozen nodig om alles
te kunnen verschepen! Om te zien hoe enthousiast
de kinderen in bijvoorbeeld Ghana reageren op
dozen zoals jullie die hebben gemaakt: kijk op
schoenmaatjes.edukans.nl/uitdeellanden/schoenmaa
tjes-ghana/

Hier word je toch vrolijk van? Dank jullie wel, lieve
kinderen van de Jozefschool. Er zullen heel veel
kinderen erg blij zijn met dit cadeautje.
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Schooldag start op tijd…
Graag starten we iedere dag de lessen op tijd. De
officiële lestijden van de kinderen zijn:
1 t/m 4

5 t/m 8
middag

ma

8.30-14.45

di

8.30-14.45

wo

8.30-12.15

do

8.30-14.45

vr

8.30-12.00

14.45

Het opstarten en afronden van de dag neemt meestal
5 minuten in beslag. Bij het opstarten wordt
bedoeld: kort welkomstpraatje houden en starten
met de eerste les. Met het afronden wordt bedoeld:
spullen opruimen en het afscheidsritueel.
Het is van belang dat alle kinderen dus om 8.30 in
het lokaal op hun eigen plaats klaar zitten, zodat het
opstarten van de dag met de leerkracht begint. De
schoolbel gaat tot op heden om 8.20u en 8.30u. Om
bovenstaande te realiseren is het reëler om de
tweede bel iets te vervroegen. De tweede bel gaat
daarom voortaan om 8.28u. Wat betekent dat voor
u? Ietsepietsie eerder de school weer uit, maar ook
ietsepietsie eerder de trip naar school maken.
Hierop aansluitend kunnen de ouders van kinderen
die frequent te laatkomen binnenkort een brief
verwachten om hen erop te attenderen dat dit niet
gewenst is. Het zou sympathieker zijn als de
directie met deze ouders het gesprek aan zou gaan,
maar helaas zijn het er best wel veel. Het zou Reina
gewoon te veel tijd kosten, vandaar dat de ‘officiële
te laat brief’ mogelijk bij u op de deurmat valt.
Jammer? Ja, maar ach.. waarschijnlijk verwachten
we allemaal zo’n andere onsympathieke brief
spoedig op de deurmat.
Bezoekje aan Nifterlake…
Maandag 10 november ging
groep drie van Juf Maaike
naar Nifterlake, de dagopvang
voor gehandicapte kinderen,
om met deze kinderen Sint
Maarten te vieren. Voor de
kinderen van de Sint
Jozefschool een spannende
gebeurtenis. De confrontatie
met ernstig gehandicapte
kinderen kan indrukwekkend zijn, ook voor ons als
begeleiders. Juf Maaike had de kinderen zorgvuldig
voorbereid op dit bezoek. We gingen met
zelfgemaakte lampionnen en een gitaar lopend en
zingend op pad. Nifterlake is, zeker met een
lampion, een stevige wandeling van een kwartier.
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Door de ervaring van vorig jaar zongen we dit jaar 3
keer voor kleinere groepjes kinderen . Ieder
kind had daardoor een eigen begeleider die
enthousiast meedeed. Het programma met de liedjes
van Sint Maarten, in de Maneschijn en over de
droomboom in onze achtertuin, werd driemaal vol
overtuiging , door onze kanjers gezongen.
Vervolgens mochten ze met een mand lekkers
uitdelen en de kinderen in rolstoelen terugbrengen
naar hun kamer. Bijna alle kinderen durfden het aan
om te helpen en dat was een prachtig gezicht . Voor
de kinderen en begeleiders een fijn feest, voor ons
een hele mooie ervaring. Terug in de klas is nog
uitgebreid gesproken en getekend over de kinderen
van Nifterlake.
Juf Charlotte
Speeltuin Goudestein…
Vanmiddag (rond 14.45) brengt
Marijn Van Ballegooijen, één van
de leden van het dagelijks bestuur
van Stadsdeel Zuid, een
werkbezoek aan speeltuin
Goudestein (Aldi speeltuin).
De meesten van jullie weten vast nog dat we als
buurtbewoners de 2 jaar geleden hard ons best
hebben gedaan om Reza als beheerder voor de
speeltuin te behouden. Dat is gelukt en ook komend
jaar kunnen we op de aanwezigheid en inzet van
Reza rekenen.

Inmiddels is een aantal buurtbewoners met het
stadsdeel en Dynamo (werkgever Reza) in overleg
over onderhoud en vernieuwingen aan de speeltuin.
Hoog op ons prioriteitenlijstje staat een meer
passend onderkomen van Reza: een plek waarin hij
prettig kan verblijven (niet zoals nu te koud in de
winter en te warm in de zomer), van waaruit hij
toezicht kan houden op de speeltuin (met ramen
i.p.v. zonder zoals nu) en die genoeg ruimte biedt
om tegelijkertijd bij slecht weer binnen te spelen en
het speelgoed op te slaan.
Een druk bezette speeltuin maakt natuurlijk een
goede indruk en onderstreept het belang van
investeringen. Daar hebben alle kinderen van de
Sint Jozefschool plezier van!
Dus: kom vanmiddag na schooltijd naar speeltuin
Goudestein en maak zo aan het stadsdeelbestuur
duidelijk dat de speeltuin voor veel kinderen van
groot belang is!
Marianne Bronkhorst
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Theaterles voor kinderen…
De amsterdamse
jeugdteJAterschool geeft
vanaf 12 januari weer
een reeks nieuwe
theaterlessen op dinsdagmiddag in het MFC in
Buitenveldert. Er zijn lessen voor kinderen van
groep 3 t/m groep 8. De eerste les is een GRATIS
proefles. Op www.ajts.nl vind je alle informatie of
meld je aan via info@ajts.nl voor de eerste gratis
proefles op dinsdag 12 januari 2015.
Billy Elliot…
Hieronder treft u op ons verzoek, een berichtje van
de mama van Eefje, een leerlinge van onze school,
die meespeelt in de musical Billy Elliot. Natuurlijk
zijn we er trots op dat onze leerlinge in zo’n leuke
musical mag meespelen. Veel plezier Eefje!

Eefje heeft begin dit jaar auditie gedaan voor de rol
van balletmeisje in de musical Billy Elliot. Na 5
auditieronden heeft ze te horen gekregen dat ze is
aangenomen voor de rol van Debbie Wilkinson.
Debbie is de dochter van de balletjuffrouw Mrs.
Wilkinson, in de musical gespeeld door Pia
Douwes. In deze rol moet Eefje -naast veel dansenook acteren.
Het verhaal van de musical
De musical Billy Elliot vertelt het verhaal van een
11-jarige zoon (Billy Elliot) uit een arbeidersgezin
ten tijde van de mijnstakingen in Engeland (19841985). Billy zit op boksen maar belandt toevallig in
een balletles. Dit is de balletklas van Mrs
Wilkinson, waar dochter Debbie ook in zit. Tot zijn
eigen verbazing blijkt Billy Elliot talent te hebben
voor ballet. Tegen de wil van zijn vader in gaat hij,
onder begeleiding van Mrs. Wilksinson steeds
harder trainen. Uiteindelijk mag hij auditie doen
voor de Royal Ballet School in Londen. Billy hoopt
zijn droom om danser te kunnen worden te
verwezenlijken, hetgeen hem thuis grote problemen
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oplevert. Want wat is belangrijker? Een gezinsleven
redden dat door politieke en sociale
omstandigheden aan de rand van de afgrond staat of
het geven van een kans aan een kind met een
bijzonder talent?
Dit verhaal is verwerkt in een hele mooie musical
met veel humor, mooie liedjes en heel veel dans.
Dat is ook de reden dat Eefje auditie heeft gedaan.
Na de audities is Eefje gaan repeteren in de Billy
Elliot sCool. Vanaf augustus repeteert Eefje 17 uur
per week. Dat was eerst in Amsterdam maar vanaf
oktober in het Circus Theater in Scheveningen in
kostuum en met microfoon etc.. Inmiddels is -vanaf
6 november jl.- de voorstelling in het theater te zien.
Dit zijn Try outs waarin de 6 verschillende Billy's
en 5 verschillende Michaels (de beste vriend van
Billy), Debbie's en balletgroepen omstebeurt de
rollen vertolken. Eefje heeft inmiddels haar
kinderpremière (haar eerste voorstelling voor
publiek) gehad op zondag 16 november jl.. Dat ging
heel heel erg goed. De komende weken speelt Eefje
nog 2 Try Outs en daarna volgt de echte
première op 30 november a.s. met pers en bekende
Nederlanders. Na de pers première speelt Eefje tot
en met april 2015 6 keer per maand een
voorstelling. Alhoewel het heel erg druk is voor
Eefje beleeft ze er ongelofelijk veel plezier aan en
geniet ze met volle teugen.
Als u het leuk vindt om naar Eefje te komen kijken,
kunt u mij mailen (elkevanesser@hotmail.com)
voor het speelschema van Eefje.
Elke van Esser
Belangrijke data…



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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