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Beste ouders/verzorgers,




Wist u dat…

de school vandaag gezellig
versierd is?
vele handen licht werk hebben gemaakt?
wij de OR en de hulpouders hartelijk
danken?

De nieuwe Sinterklaasliedjes…
Nu we met elkaar proberen het Sinterklaasfeest een
modern jasje te geven, is het natuurlijk ook fijn als
we de liedjes meenemen hierin. En dat is nog niet
zo makkelijk. Hierbij twee liedjes, die we in de
moderne versie op school veel zingen. Doet u thuis
mee? Zie ginds komt de stoomboot en Sinterklaasje,
kom maar binnen met je Piet
Veertig Jaar in het onderwijs…
Dat werken in het onderwijs lang zo slecht niet is
bewijzen meester Rogier en juf Wijnanda maar
even. Allebei zijn zij deze maand 40 jaar in het vak.
Zoekplaatje:
wie is juf Wijnanda en wie is meester Rogier?

Juf Wijnanda heeft eerder op een andere ASKO
basisschool De Pool, nu Alan Turing, in het
centrum lesgegeven. Daarna is zij naar de St.
Jozefschool gekomen en heeft zij ook als adjunctdirecteur naast directeur meester Endhoven
gewerkt. Wijnanda heeft echt een onderwijshart. Zij
vindt de interactie met kinderen in combinatie met
kennis en vaardigheden aanleren het allerleukst. En
lesgeven over de natuur (Wijnanda’s hobby) is
helemaal geweldig. Even een sommetje voor u:
hoeveel kinderen zou Wijnanda al in de groep
hebben gehad? 40 jaar gemiddeld 28 kinderen
(vroeger waren de groepen natuurlijk 40+) en al die
dubbele groepen draaien. Reken maar uit. Juf
Wijnanda: een Bloemetje komt jouw kant op!
Chapeau.
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We kunnen met zekerheid stellen dat juf Wijnanda
meer kinderen heeft lesgegeven dan meester Rogier.
Want hij is enkele decennia directeur geweest op
andere basisscholen, ook van de ASKO. En hoewel
directeur in de binnenstad om de hoek bij de Waag
een hele leuke baan is, wilde Rogier de laatste jaren
van zijn carrière toch weer gewoon voor de klas en
werken met kinderen! En daar profiteren wij weer
van! Meester Rogier is een onderwijsmens in hart
en nieren. Ook voor Rogier komen de bloemen zijn
kant op! Nogmaals Chapeau!
Gelukkig hoef je met 40 jaar niet meer te stoppen en
daarom zullen zij gewoon de komende jaren nog op
de St. Jozefschool werken.
Het doet ook wat met onze kinderen…
Ook onze kinderen
raken geïnspireerd
door Georgionio
Wijnaldum en
Frenkie de Jong. Zij
spreken zich ook uit
tegen racisme (op en
buiten het
voetbalveld). Hier
twee van onze
voetballers met een
boodschap:
Wij zijn tegen
discriminatie omdat
je er niets aan kan
doen hoe je geboren
wordt. Ieder mens is
gelijk!
Werkgroepje schooltijden…
De eerste berichtgeving over schooltijden en oproep
voor deelname in een werkgroepje heeft 5 ouders
opgeleverd. Hartelijk dank daarvoor. In dit
werkgroepje gaan we plannen maken en daarvan
houden we u op de hoogte. Werkgroepje bestaat uit:
Fleur Dalmeijer, Ingeborg van Straaten, Nathalie
Peleg, Marieke Kolster en Kathy Lockerse. En
namens de MR Marscha Blok. We gaan aan de
gang!
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Schoolkassa ouder – en overblijfbijdrage…
In de vorige nieuwsbrief heeft u de
verantwoording van de financiën
van de OR van vorig schooljaar
kunnen lezen (en narekenen ).
Ook is de nieuwe begroting opgesteld en
goedgekeurd door de MR.

We zijn heel blij dat we wederom de beide
bedragen op €80,00 (samen €160,00 per kind)
hebben kunnen houden. En we zijn ook heel blij dat
er nu een applicatie aan het school
administratiesysteem is toegevoegd waarmee we de
inning van de ouderbijdrage en overblijfbijdrage
aan u kunnen regelen.
Dat betekent dat we niet meer met de automatische
incasso werken (die formulieren worden
vernietigd), maar dat u via de mail (in herinnering
via Parro) een betalingsverzoek krijgt. U kunt
vervolgens zelf via i-Deal de betaling aan de
Stichting Ouderraad afhandelen. Omdat mogelijk
beide ouders het betalingsverzoek krijgen, is het wel
zaak even af te stemmen wie de betaling verzorgt.
Dit nieuwe systeem scheelt de penningmeester
honderden handelingen.
Na deze aankondiging kunt u maandag de
betalingsverzoek(en) (per kind één) van ons
verwachten. Natuurlijk hopen wij en gaan we er
maar van uit dat het systeem in één keer werkt.
Altijd spannend natuurlijk!
Wij willen u al bij voorbaat danken voor uw snelle
reactie op het betalingsverzoek.
Groep 7 trommelopening Beurs van Berlage…
Donderdag 21 november zijn
de beide groepen 7 om 7.45uur
in alle stijl (met VIP auto’s)
opgehaald. Zij hadden de eer
het eeuwenoude
Beurstrommelen in de Beurs
van Berlage te verzorgen.
Geniet u even hier van het
sfeervolle trommelen.
(De Beurstrommeldag is een
jaarlijkse gebeurtenis. Tijdens
deze dag wordt herdacht dat
tijdens de Tachtigjarige Oorlog
een weesjongen wist te voorkomen dat het Amsterdamse
Beursgebouw vernietigd werd door de Spanjaarden. Als
dank mochten weeskinderen één dag per jaar in het
beursgebouw trommelen. Met de jaarlijkse Trommeldag
herleeft een eeuwenoude traditie van de Amsterdamse
beurs.) Na het trommelen kregen onze kinderen een

Schoolplein…

Eind vorig schooljaar hebben de
groepen 8 een afscheidscadeau
aan school geschonken. Zij
hebben ons verblijd met een
prachtig rood rond bankje.
Kleuters gebruiken dit bankje nu
al regelmatig om met elkaar te
lachen en praten. Enorm bedankt
ouders van de groepen 8 van
vorig jaar!
Takken hergebruiken…
Enkele maanden terug moesten
we de enorme boom op de hoek
van het schoolplein laten
omkappen. De stam hebben we
laten zagen in handige
zitstronken. En de prachtige lange
takken hadden we in het talud
laten leggen om er een wigwam
van te laten bouwen. Die wigwam stond er al. (eerste
foto) Maar was helaas
geen lang leven
beschoren. De wigwam
werd gebruikt als
klimtoestel. Jammer…
We hebben er nu voor
gekozen om twijgen te
kopen (oef…kassa) en
wederom een wigwam te
laten maken. Natuurlijk
gaan we ervan uit dat er
in de nieuwe wigwam
gespeeld wordt en dat
het geen klimtoestel
wordt. We gaan er op
toezien!

heerlijk ontbijtje aangeboden. Veel dank aan de
ouder die deze ervaring mogelijk heeft gemaakt!
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Belangrijke data…


do 5 dec 8.20u intocht Sint en
VeegPieten…



do 5 dec tot 14.45u

Sinterklaasfeest…


vr 6 dec uitslapen…



vr 6 dec school start om 9.30u…



do 19 dec school tot 12.00u…



woe 11 dec Tableaus Vivants…



do ochtend 19 dec kerstviering voor de kinderen…



do avond 19 dec kerstdiner voor de kinderen…



do avond 19 dec kerstborrel voor ouders…



vr 20 dec kerstvakantie om 12.00u



ma 6 jan 8.30u iedereen weer paraat

Met vriendelijke groet,
Jeanette Voogt en Reina Atteveld
directie
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