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Beste ouders/verzorgers,









Wist u dat…
 wij zin hebben in de warme
gezellige decembermaand?
 wij Sint en Pieten verwelkomen op
woensdag 2 december?
U gevraagd wordt op tijd voor de intocht te
komen?
de kinderen al geoefend hebben waar zij
mogen staan?
de grote kinderen na afloop de kleine
kinderen naar hun lokaal brengen?
de wandelpieten al langs zijn geweest?
iedere groep door hen verblijd is met een
prachtig klassencadeau?
er al pepernoten en schuimpjes etend gewerkt
is?
Er veel Veegpieten en gekleurde Pieten in de
werkjes van de kinderen verschijnen?

Adreswijzigingen doorgeven…
Onze administratie verzoekt u vriendelijk alle
belangrijke wijzigingen door te geven.
Telefoonnummers, emailadressen en natuurlijk
woonadressen. Zo houden we onze administratie
goed op peil en komen we niet voor verrassingen te
staan wanneer we contact zoeken. U kunt dit
regelen met Jacky Grootes telefonisch 020-6432020
(di t/m vr) of via de mail:
stjozef.administratie@askoscholen.nl Hartelijk
dank!
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Kleurwedstrijd winnen en dan…

15 november 2015

Het is zondagmorgen vroeg als ik met 4 gespannen
boys de straat uit rijd. Ze zijn opvallend rustig en
vol verwachting op wat gaat komen. Koen (5B) is
een van de gelukkige prijswinnaars en mag samen
met z’n vrienden meevaren met de Amsterdam Sint
intocht. Wat een ervaring. Heel veel persoonlijke
aandacht van enorm veel Pieten en de Sint niet te
vergeten. In een rondvaartboot eersterangs uitzicht
op de stoomboot en de boot met honderden Pieten
varen we vanaf de Spaklerweg naar het
Scheepvaartmuseum. Pepernoten, chocoladeletters,
pakjes drinken en Pieten die nergens voor
terugdeinsden maakten de trip tot een onvergetelijke
dag. Heel erg bedankt namens Koen en zijn
vrienden!
Mama van Koen
Amsterdamse jeugdteJAterschool…
De amsterdamse
jeugdteJAterschool geeft vanaf 12
januari 2016 weer een reeks
nieuwe theaterlessen op dinsdagmiddag in het MFC
in Buitenveldert. Er zijn lessen voor kinderen van
groep 5 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 2016.
Vera van de Meeberg, Coördinator
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VU onderzoek…
Lois Baas en Jantine van Veluw
(studenten orthopedagogiek, Vrije Universiteit
Amsterdam) doen onderzoek naar

‘oudervaardigheden in relatie tot sociale
vaardigheden van kinderen’. Hiertoe zijn zij op
zoek naar ouders en kinderen die hieraan mee
willen doen. U treft hier een brief met uitleg over
dit onderzoek. In een link in de brief kunt u
aangeven als u wilt participeren. Voor dit onderzoek
zijn èn de ouder èn het kind (in groep 1 t/m 4)
nodig.

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

Berichtje vanuit de st. Augustinuskerk…
Op zondag 20 december is er
een speciale kinderkerstviering
in onze kerk en wel om 16.00
uur. Het kinderkoor Prima
Voce zal, onder leiding van Lizette Bertelsmann,
weer een prachtige kerstmusical opvoeren. Ze
hebben er hard aan gewerkt en het resultaat is
geweldig. Veel kinderen hebben aan de workshop
meegedaan en spelen mee in de kerstmusical. De
viering begint om 16.00 uur. Iedereen is welkom,
maar voor de allerkleinsten is er een aparte
kerstsamenkomst in de parochiezaal.
Op donderdag 24 december om 18.30 uur zingt het
tienerkoor Vivace bekende en onbekende Christmas
Carols. Tussen deze prachtige liederen, waarbij je
ook mee kunt zingen, wordt op eigentijdse manier
het kerstverhaal gelezen. Deze viering is het meest
geschikt voor kinderen vanaf groep 8.
De Werkgroep gezinsvieringen Augustinusparochie
Buurtmarkt info…
Wanneer u geïnteresseerd bent in de buurtmarkt,
treft u hier wat extra informatie.
Belangrijke data…













woe 2 dec Sinterklaasfeest…
vr 4 dec Sint-kamer
opruimen…

ma 7 dec (19:00u) ouders
versieren Kerst…
woe 9 dec de Kerst tableaux starten…
woe 9 dec het musiceren start…
do 17 dec tot 12:00u school i.v.m. kerstdiner…
do 17 dec (17:30u-18:30u) Kerstdiner…
do 17 dec ouders en glühwein…
vr 18 dec opruimen Kerst…
vr 18 dec school tot 12:00u…
vr 18 t/m 3 jan Kerstvakantie…
ma 4 jan school start stipt op tijd…
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