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Beste ouders/verzorgers,





Wist u dat…
 deze week een rustige weekje was?
 dat komt omdat wij vorige vrijdag Sint
vierden?
er volgende week gestart wordt met Kerst?
maandagavond veel ouders de school in
Kerstsfeer brengen?
het team dat enorm waardeert?

Gezellig Sinterklaasfeest…
Het Sinterklaasfeest op school heeft voldaan aan de
verwachtingen. Blije en vol in verwachting zijnde
kinderen, die hun schoen mochten zetten, die
heerlijke pepernoten hebben gegeten, die geweldige
surprises en gedichten voor elkaar hebben gemaakt,
die genoten van die grappige Veegpieten, die vooral
‘cadeautjes, cadeautjes, cadeautjes’ wilden, die een
Super Sint hebben verwelkomd. Met dank aan de
Sintcommissie (ouders en leerkrachten) en de extra
hulpouders.
Goedzakken gevuld…
Een klein goed doel heeft onze
aandacht spontaan gekregen.
Oude (nog wel in verpakking)
cadeaus, die al lang in ons
magazijn lagen, zijn in de
Goedzak gegaan. Zo zijn andere
kinderen ook blij met een cadeau
van Sinterklaas.
Kerstfeest in school…

Ons Kerstfeest ziet er dit jaar ietsje anders uit dan
de voorgaande jaren. De Kerstcommissie heeft een
leuk programma samengesteld voor de kinderen, het
team en voor u. Natuurlijk worden de kinderen
meegenomen in het Kerstverhaal. Het verhaal van
de geboorte van het kindje Jezus zal zeker in de
groepen aan bod komen. De Tableaus Vivants en
het musiceren door de kinderen vinden plaats in de
middenbouwhal en in de onderbouwhal wordt u
iedere ochtend in de Kerstsfeer meegenomen door
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stemmige Kerstkoren. Natuurlijk doen we wederom
mee aan een goed doel. Het goede doel is: ‘het
vergeten kind’. Onder deze link vindt u informatie
hierover. De kinderen maken een Kerstknutsel om
aan u te verkopen voor dit doel. Op donderdag 22
december gaan we dit jaar eens niet gezamenlijk
naar de St. Augustinuskerk. Dat slaan we een jaartje
over. De leerkrachten hebben diverse
Kerstactiviteiten in de groepen die ochtend op het
programma staan. ’s Middags zijn de kinderen vrij
en ’s avonds worden zij uitgenodigd voor het
Kerstdiner. Voor u verzorgt de ouderraad weer een
gezellig samenzijn met het warme glühwein. We
kijken nu al uit naar de leuke Kerstdagen op school.
Buitenbergingen…
Volgende week komen de
buitenbergingen. Eén voor De
Speelweide, één voor Mirakel en één
voor school. Wij zijn blij dat de
gemeente de vergunningen heeft
afgegeven zodat ze op dezelfde plaats mogen
komen. Zo wordt het schoolplein van de kleuters
niet kleiner.
Juf of meester = ziek…
De vervangingsproblematiek is landelijk nieuws.
We horen en lezen:

Er zijn geen invallers

Het komt allemaal door de WWZ (Wet Werk en
Zekerheid)

Het is de schuld van de schoolbesturen

De leerlingen worden verdeeld

Iemand die geen groep heeft, gaat voor de klas

Klassen worden naar huis gestuurd
Maar het probleem is nog steeds niet opgelost.
Leerkrachten zijn gelukkig ook mensen en worden
wel eens ziek. Wanneer je in een klas met 28
kinderen werkt, is het risico van ziek worden iets
groter dan wanneer je als boswachter in het
Amsterdamse Bos werkt. Gelukkig hebben wij op
de St. Jozef een laag ziekteverzuim. Het zit al jaren
onder het gemiddelde van Amsterdamse scholen.
Het ziekteverzuim kent pieken en dalen. In groep 8b
zijn deze week 7 van de 28 leerlingen ziek. Ziek
zijn is niet iets nieuws of van de laatste tijd. Maar er
is wel een aantal zaken die het nu lastiger maakt dan
vroeger.
We zetten deze voor u op een rijtje:
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door de bezuinigingen zijn de klassen groter
geworden. Indien er 30 kinderen in een lokaal
zitten en er komt een aantal leerlingen bij van
een zieke leerkracht (verdelen), dan wordt het
stapelen en dat is niet gewenst;

door de bezuinigingen zijn er minder
‘loslopende’ collega’s in de school. Het woord
‘loslopende’ klinkt oneerbiedig en is ook niet
op zijn plaats. De leerkrachten zonder een vaste
klas werken in de plusklas of in de extra
ondersteuning. Als zij vaak moeten invallen dan
heeft dat natuurlijk invloed op de doorgaande
lijn in de zorg en de kwaliteit van het onderwijs;

openbare scholen hebben nu geen last van de
Wet Werk en Zekerheid omdat dat zij nog echte
ambtenaren zijn. Bijzondere scholen
(bijvoorbeeld R.K, PC, Bijzonder neutraal of
Islamitisch) hebben wel last van de WWZ;

maar het allerbelangrijkst is gewoon het feit dat
er in het algemeen onvoldoende leerkrachten
(dus ook invallers) zijn! Dit geldt niet alleen
voor de grote steden, maar ook voor de scholen
daarbuiten.
Het beroep van leerkracht is een mooi beroep.
Alleen je kunt niet iedereen zo maar voor een
groep kinderen zetten. Er worden - terecht - hoge
eisen aan de instroom op de PABO’s
gesteld. Maar als de instroom vermindert, de
uitstroom van oudere leerkrachten toeneemt en
diegenen die blijven werken in het onderwijs steeds
meer parttime gaan werken dan …
U kunt raden waar dat naar toe gaat. Inderdaad een
lerarentekort. Dat tekort is niet in een keer opgelost.
De politiek en de organisaties van de werkgevers en
de werknemers hebben allemaal hun eigen
verantwoordelijkheid in deze. Indien zij niet snel
met adequate oplossingen komen, dan
zal het lerarentekort de komende jaren in het
basisonderwijs toenemen. Er zullen dan geen
invallers zijn voor een korte periode, maar ook niet
meer voor een langere periode. Het probleem zal
dus nog groter worden. Laten wij hopen dat
wijsheid in het belang van goed onderwijs zal
regeren!
Kinderraad…
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Berichtje vanuit de St.
Augustinuskerk…
Op zaterdag 24 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 (ook van de St.
Jozefschool) hebben aan de workshop meegedaan
en spelen mee in de kerstmusical. De viering begint
om 15.00 uur. Iedereen is welkom, maar voor de
allerkleinsten is er een aparte kerstsamenkomst in
de parochiezaal.

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
Koude, natte en donkere dagen van
december…
Een weersbericht in de
Nieuwsbrief?
Nee: de verkeerscommissie van de
St. Jozefschool vraagt jullie
aandacht! De inspanningen van de
verkeerscommissie hebben vruchten afgeworpen.
Op het kruispunt Van der Boechorststraat /
Doornburg-De Cuserstraat is de weg versmald en
zijn de voetpaden verbreed; op de weg staan grote
markeringen “SCHOOL”; en er zijn borden
geplaatst, die rond dit kruispunt een 30 km-zone
markeren. Eerder stelde het stadsdeel aan de
Doornburgzijde al een parkeerverbod in.
(PARKEREN IS ALLEEN TOEGESTAAN IN DE
PARKEERVAKKEN, ANDERS RISKEERT U EEN HOGE
BOETE). Allemaal maatregelen, die meehelpen om

de verkeersdrukte in de schoolspits veiliger te
maken. Veel dank aan de mensen van het stadsdeel!
MAAR, het valt ons op, dat de inspanningen van
het stadsdeel helaas te vaak te niet worden gedaan
door (ja, ja,…) de ouders van de leerlingen van
onze school zelf. Hoe?
Door toch (‘maar even snel..’) de auto schuin op de
stoep van Doornburg te parkeren, want ja ‘je kan je
auto nergens kwijt en het was zo’n koud, vies nat
weer/we waren al iets te laat,….’ en hup deuren
open, kind(eren) er uit en snel naar school. Met
onveilige situaties tot gevolg: rijweg en voetpad
worden versperd, door openslaande deuren moeten
fietsers en voetgangers soms halsbrekende toeren
uithalen om veilig te passeren zonder tegen
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tegemoetkomend verkeer te botsen. Dus beste
ouders: ‘NIET DOEN!’ Pak zoveel mogelijk de
fiets; zet de wekker 5 minuten vroeger en een
wereld gaat voor je open: rustiger ontbijten, geen
gerace naar school en ontspannen met je kind naar
de klas lopen: ruimte voor nog een gezellig
gesprekje met je kind, in plaats van je kind te
moeten opjagen “ om door te lopen, want je wil
toch niet te laat komen?”. En voor de ouders voor
wie de auto logistiek simpelweg de enige
mogelijkheid is – weet dat we het Stadsdeel ook
proberen te bewegen om een veilige ‘kiss-and-ride’
te realiseren met een verkorte doorsteek direct naast
de kerk. Enig geduld daarbij is overigens wel op
zijn plaats: er zat ruim een half jaar tussen de
toezegging van het Stadsdeel tot het treffen van
maatregelen voor de verkeersveiligheid aan de De
Cuserstraat en de daadwerkelijke realisatie ervan.
Graag spreken we met jullie af: in de koude, natte
en donkere dagen van december gaan we het
anders doen: alleen parkeren in de parkeervakken.
En in 2017 weten we dan niet beter. Is dat geen
mooi voornemen? Dank jullie wel, namens alle
kinderen van de St. Jozefschool,
De Verkeerscommissie (o.a. ouders van school)
Dopje hier, dopje daar…
Heeft u nog doppen van plastic? De actie
van de KNGF loopt nog lekker door.
Bijna tot de rand gevuld! Wij sparen
gewoon verder. U ook?

Belangrijke data…
 do 22 dec school tot 12.00u…
 do 22 dec diner brengen 17.20…
 do 22 dec kerstdiner om 17.30…
 do 22 dec gluhwein voor ouders om




17.30…
vr 23 dec school tot 12.00u…
ma 9 jan start nieuwe jaar…
ma 16 jan studiedag team; kinderen zijn vrij…

Met vriendelijke groet,
Françoise Blaauw, (teamleider) en Reina Atteveld
(directeur)
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