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Beste ouders/verzorgers,
Wist u dat…
 het team onze ouderraad enorm
waardeert?
 de ouderraad namelijk veel hand en
spandiensten verricht?
 ouderraadsleden bijna dagelijks in school
aanwezig zijn?
 zij hun vrijwillige tijd hieraan besteden?
 zij hele schoolreisjes organiseren?
 zij alles van de fotograaf verzorgen?
 het Sinterklaasfeest (cadeaus, intocht,
ontvangst Sint en Pieten (en Paashaas en
Kerstman) contacten, regelen, afstemmen,
uitbetalen?
 zij al lang in de actie zijn voor Kerst?
 zij alle ouders van school hierin betrekken,
budgetteren, inkopen, versieren, organiseren,
sfeer maken?
 de ouderraad een stichting is?

de ouderraad een eigen
logo heeft?

de ouderraad ook een
grote financiële
verantwoordelijkheid heeft
door uw ouderbijdrage op een ordentelijke
manier te beheren en uit te geven?
 zij deze verantwoording ook afleggen bij de
MR en schoolleiding?
 de ouderraad de boeken ook laat controleren
door een onafhankelijk kascommissie?
 de ouderraad ook gewoon een leuke groep is?
 wij best trots zijn op zo’n fantastisch
functionerende groep ouders binnen onze
school?
Thema ‘dit ben ik’ kleuters…
Regelmatig lokken we u naar de
website om eens een reportage
te lezen over thematische
werken. Als eerste een verslag
over het thema ‘dit ben ik’ van
de kleutergroepen met de tekst
juf Jeanette (Klaproos)
Dit schooljaar zijn de kleuters
gestart met het thema ‘Dit ben
ik’. Een mooi thema omdat we het nieuwe
schooljaar in alle groepen weer beginnen met een
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hoop
nieuwe kinderen in de klas. Aan de hand van dit
thema konden we elkaar goed leren kennen en
ontdekten we van alles wat met het lichaam te
maken heeft. We hebben gekeken naar elkaar: hoe
zie ik eruit en hoe jij? Waarin verschillen we van
elkaar en wat is hetzelfde? We hebben hierbij
natuurlijk bekeken hoe we er van buiten uitzien,
welke lichaamsdelen we hebben, maar ook hoe we
er van binnen uitzien. Welke organen hebben we
eigenlijk, waar zitten de hersenen, het hart, de
maag, de darmen en de longen en waarvoor hebben
we deze nodig? Ook hebben we gekeken welke
zintuigen we hebben en dat we hiermee kunnen
kijken, ruiken, horen, proeven en voelen. Lees voor
meer en foto’s verder op de website.
SinterklaasPaasKerstfeest…
Wat een consternatie ontstond er
toen niet Sinterklaas aankwam
wandelen, maar een SintPaashaas
met het boek van Sinterklaas. Het
bleek toch echt de Paashaas die
ook weleens een leuke intocht
met kinderen wilde hebben. De
verwarring werd nog groter toen
ook de Sinterkerst aan kwam
lopen met de staf van de Sint. Het
bleek toch echt de Kerstman, die
ook weleens een leuke intocht wilde met de
kinderen. Het scheen dat de Paashaas en de
Kerstman wel
onreglementair
aan het boek en
de staf van
Sinterklaas waren
gekomen. Maar
zij mochten toch
van de kinderen
even blijven. Wat
een feest. En wat
een lieve Sint en
prachtige Pieten
komen er toch
ieder jaar op
bezoek bij de St.
Jozefschool.
Dank je wel Sinterklaas voor uw bezoek! En graag
tot volgend jaar.
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Kerst…

We gaan nog even door met
die fijne decembermaand!
Dinsdagochtend treft u de
school in Kerstsfeer aan. (met
dank aan de ouders). In alle
groepen zullen de bomen
versierd worden. Hieronder
leest u alvast kort wat op het
Kerstprogramma staat.
Iedere dag is er een ander
kinderKOOR en Tableaus Vivant. U bent van harte
welkom dit te komen aanschouwen en beluisteren.
De deuren gaan in deze periode om 8.15 uur open.
Zoals het bij ons gebruikelijk is, staan de kinderen
voor en ouders achter vanwege het goede zicht voor
de kinderen. En graag SSSSST….
De Tableaus Vivant, starten op woensdag en
worden uitgebeeld door de kleuters.
Hieronder treft u een schema aan wanneer de
groep(en) van uw kind(eren) aan de beurt is/zijn in
het koor en de tableaus.
Koor
Dag
Di 11-12

Groep
5a + 7a

Woe 12-12

5b + 8a

Do 13-12

4a + 8b

Vrij 14-12

4b + 7b

Ma 17-12

3a + 6b

Di 18-12

3b + 6a

Tableaus Vivant
Bijbelverhaal
Groep
Blijde Boodschap
(Maria, Jozef en Engel)

Oproep tot reizen
(Maria, Jozef en Heraut)

Op reis
(Maria, Jozef en de ezel)

Aankomst in de stal

3c + 8a

Madelief
Margriet

(Maria, Jozef, os, ezel en
schaap)

Klaproos

In de stal

Tulp en

(Maria, Jozef, 2 herders en
Madelief
3 wijzen)

Fijne Kerst
Woe 19-12

Zonnebloem

(Maria, Jozef, os, ezel,
schaap, 2 herders en 3
wijzen)

Bosviool en
Zonnebloem

Kika. Op www.kika.nl en www.actievoorkika.nl vindt u meer
informatie. Wij hopen op een mooie opbrengst!
Donderdag 20 december is het op onze school
kerstfeest! We hebben vanwege de koorzang in de
ochtend dit jaar geen gezamenlijke kerstviering in
de kerk, maar vieren het in de eigen groepen met
het kerstverhaal, knutselen en kerstcircuit.
Wij vinden het leuk als iedereen (kinderen, ouders
en leerkrachten) die ochtend een leuke, grappige
kersttrui (zie fotootje juf Romy en juf Reina:),
muts of andere ‘kerstversiering’ aanheeft.
Donderdagavond is in iedere groep een
kerstdiner. U kunt hieraan een bijdrage leveren door
het maken van heerlijke gerechten. De eetlijsten
zullen vanaf 10 december opgehangen/
rondgestuurd worden. Het diner is van
17.30 tot 18.30 uur. De gerechten kunnen om 17.20
uur in het lokaal gebracht worden.
We willen af van het vele plastic eetgerei (bordjes,
bekers en bestek) dat we weggooien, dus
onderzoeken wij nu of we overgaan tot aanschaf,
huren of dat we alle kinderen zelf een wit
ontbijtbordje, beker en bestek van thuis mee laten
nemen. U verneemt op een later moment waar voor
gekozen is.
Voor ouders organiseert de Ouderraad een gezellig
samenzijn onder het genot van een drankje, soep en
brood op het verwarmde kleuterplein. Bij erg slecht
weer wordt er uitgeweken naar de theaterzaal.
Vrijdag 21 december is het werkafmaak- en
(speelgoed)ochtend en zijn alle kinderen om 12.00
uur vrij en start de kerstvakantie.
Ps. Leest u graag even verder het berichtje over deze laatste
vrijdagochtend!!

Geldt AVG ook voor kleding…

De kleuters die meedoen aan het Tableaus Vivant
worden om 8.00 uur in hun eigen lokaal verwacht,
zodat zij zich kunnen omkleden. De koren kunnen
op de betreffende dag om 8.10 uur aanwezig zijn,
zodat zij op tijd klaar staan.
We maken dit jaar geen kerstknutsel met de
kinderen voor een goed doel. Wel vinden we het
belangrijk een goed doel te steunen. Daarom staat in
de kleuterhal een stand van Kika. Bij de stand staat
een collectebus en worden Kikaberen verkocht.
Deze beer is DE MASCOTTE van Kika. De beren
zijn verkrijgbaar in twee maten (prijs euro 8,95 en
6,95) Dit komt geheel ten goede van
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Is kind is een handdoek kwijt? Is uw kind een
gymschoen kwijt? Is uw kind de gymkleding kwijt?
Nou dan ligt het op school.
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Kijkt u graag even goed naar de
foto’s of er iets van uw huishouden
bij zit. Mogelijk is uw kind het
vergeten na de gym! Laat uw kind
de spullen maar komen uitzoeken.
U mag ook zelf even grasduinen in
de bak met gevonden voorwerpen.
Laatste schoolochtend voor vakanties…
De laatste schoolochtend voor alle
vakanties zijn onderwijsuren. Iedere
vakantie worden scholen geconfronteerd
met verzoeken van ouders die toch een dag
eerder vrij / op vakantie willen. Dus onze
school ook. Met de rechtvaardiging er altijd
bij dat het toch maar een speelochtend is. Echter die
laatste ochtend staat als onderwijstijd vast in de wet
en de invulling ervan heeft een doel! Wij vinden dat
een laatste ochtend in de rituelen van een groep en
het schoolse leven erbij hoort. Samen toewerken
naar de vakantie, opruimen om je hoofd leeg te
maken en klaar te zijn voor de vrije dagen. Nog een
werkje afmaken en samen spelen, want dat kan een
lange week, twee weken of 6 weken lang niet meer.
Afscheid nemen van elkaar en van de leerkracht.
We kunnen doorgaan: het hoort er allemaal bij.
Belangrijke rituelen voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling in het leven van schoolkinderen.

Voor school zijn de verzoeken lastig. Vaak te laat
(in dezelfde week) en ‘oh sorry: het kon niet anders,
ik zeg het maar eerlijk, want ik houd niet van
liegen, anders melden we de kinderen toch ziek’,
etc. Een lang lijstje van de opsommingen kan
gegeven worden. We hebben ze allemaal al
gehoord.
De wetgever is echter duidelijk. Twee weken voor
de vakantie en twee weken na de vakantie mag geen
verlof verleend worden behalve in uitzonderlijke
situaties te beoordelen door de schoolleiding. Er
moet een ‘echte reden’ zijn, die staat omschreven in
de wet. Deze argumenten gelden niet:

goedkopere vliegtickets

omdat de ticket al gekocht zijn of er waren geen
tickets in de vakantieperiode

drukte op de weg of bij een overtocht

vakantiespreiding

dienstrooster werknemer
Er is één uitzonderingsregel en dat betreft ouders
die werken in beroepen die seizoensgebonden zijn:
b.v. het hebben van een hotel, werken voor een
vliegtuigmaatschappij, werken in de kassen etc. Bij
ingediende verlofverzoeken moet daarvoor een
schriftelijk bewijs van de werkgever worden
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overlegd. Want school wordt
ook gecontroleerd op onterecht toegekend verlof en
kan een boete hiervoor krijgen.
En ‘last but not least’ is het voor ons ook fijn om de
laatste ochtend niet te hoeven besteden aan
‘controleren of alle ziekmeldingen gerechtvaardigd
zijn’ en contact met de leerplichtambtenaren
(Amsterdam en Amstelveen). Het kost twee
medewerkers ieder 1,5 uur, terwijl wij ook liever
zouden willen opruimen en het hoofd leegmaken.
Laten we ons gewoon samen aan de onderwijstijden
houden!
Berichtje van de St. Augustinuskerk…
Op zondag 23
december 16.00 uur
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
hebben aan de workshop meegedaan en spelen mee
in de kerstmusical. Iedereen is welkom, maar voor
de allerkleinsten is er een aparte kerstsamenkomst
in de parochiezaal. Bijzonder dit jaar is, dat we alle
kinderen die niet mee hebben kunnen doen met de
repetities, toch oproepen om een stukje deel te
nemen op de middag zelf: kinderen die dan verkleed
zijn als herder, soldaat of engeltje zullen ook een rol
krijgen in het geheel. We hopen jullie in grote
getale te mogen ontvangen. Om 19.00uur 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
Winterfeest in Amstelpark 8 dec....
Dynamo, de welzijnsorganisatie, organiseert een
geweldig winterfeest in het Gijsbrecht van
Aemstelpark. U treft hier het programma. Veel
plezier!
Belangrijke data…





 ma 10 dec 20.00u-22.00u ouders
versieren voor Kerst...
 do 20 dec kersttruienochtend…
 do 20 dec school tot 12.00uur...
 do 20 dec Kerstdiner om 17.30uur...
do 20 dec Kerstborrel ouders om 17.30uur...
vr 21 dec 8.30u-12.00u ouders ruimen op...
vr 21 dec vakantie om 12.00uur...
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Met vriendelijke groet,
Jeanette Voogt en Reina Atteveld
(directie)
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