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Beste ouders/verzorgers,






Wist u dat…
 Sint het enorm naar z’n zin had?
 de Pieten er een dolle boel van
maakten?
vele mooie cadeaus lachend ontvangen
werden?
surprises met bewondering opengemaakt
werden?
een achtste groeper zelfs verblijd werd met
een levensgrote Pino?
Bakpiet nog sorry zei voor z’n struikelpartij?

Sinterklaasfeest…

In alle groepen is een prachtig Sinterklaasfeest
gevierd. Sint en Pieten zijn op bezoek geweest bij
de peuters en de kleuters. De groepen 3 , 4 en 5
hebben opgetreden voor de Sint en in de
bovenbouw werden de grappigste, ingewikkeldste
en mooiste surprises bekeken en opengemaakt. En
iedereen was blij met het presentje (en gedichtje)
dat Sint voor hen had meegebracht. Dank aan de
sint commissie voor de organisatie van dit leuke
kinderfeest. Kijkt u graag nog even hier voor een
impressie en een filmpje.
Staking…
U heeft van ons al een brief ontvangen met het
bericht dat de school op dinsdag 12 december dicht
is omdat de teamleden staken. In de brief stond ook
vermeld dat u eventueel indien u hier behoefte aan
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heeft
extra opvang kunt regelen bij Mirakel of
CompaNanny Zuidas.
Hieronder een berichtje van CompaNanny: Wij
willen ouders graag de mogelijkheid bieden hun
kinderen naar de BSO van CompaNanny op de
Zuidas te laten komen.
Of wel onder schooltijd 08.30 – 14.45 of de hele
dag 08.30 – 18.30. Voor een korte dag is de prijs
€50, voor de lange dag is de prijs €77,50.
Ouders kunnen een mail sturen naar
zuidas@compananny.nl
Kerst…

Maandag starten we met de
Kerstperiode. De commissie
(ouderraad en teamleden)
hebben wederom een mooi
programma bedacht voor school. En natuurlijk vindt
er van alles plaats in de groepen onder leiding van
de juf of meester. Zo wordt er geluisterd naar het
kerstverhaal. Zo worden er kerstknutsels gemaakt
voor het Goede Doel. Zo wordt er veel gezongen.
En tussendoor werken we ook gewoon aan de
schoolse vakken. In deze brief vindt u alle
kerstactiviteiten op een rij.
Namens de kerstcommissie
Berichtje vanuit de St. Augustinuskerk…
Op zaterdag 23 december is
er een speciale
kinderkerstviering in onze
kerk. 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 van de Jozefschool
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 24 december om 19.00 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
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Betaald parkeren…
In de wijk ‘Randwijck’ bij school is op
veel plekken sinds enige tijd betaald
parkeren. Regelmatig is handhaving
aan het werk op tijden dat de school
uitgaat. Daar treffen zij dan enkele niet betalende
parkeerders. Het is vervelend als u onverwachts een
boete hiervoor krijgt (het is een ouder overkomen
voor die paar minuten parkeren) dus houdt u a.u.b.
rekening met het betaald parkeerbeleid van de
gemeente Amstelveen.
Sport en fun toer in de Kerstvakantie …
In de bijlage treft u een brochure van de gemeente
Amsterdam, waarin de sport en funtoer in de
kerstvakantie wordt bekendgemaakt. Klikt u maar
hier.
Belangrijke data…







woe 20 dec om 12.30uur kerstknutsels
kopen in de eigen groep…
 do 21 dec school tot 12.00uur…
 do 21 dec kerstdiner 17.30 uur
do 21 dec kerstborrel voor ouders…
vr 22 dec school tot 12.00uur…
vr 22 dec tot zo 5 jan kerstvakantie…
ma 6 jan school start om 8.30uur…

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