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Beste ouders/verzorgers,
















Wist u dat…
 er een RI&E heeft
plaatsgevonden?
 dit staat voor Risico Inventarisatie
en Evaluatie?
de RI&E wettelijk verplicht is?
een veiligheidsspecialist door de school is
gegaan?
zij conform de richtlijnen punten van
aandacht heeft gesignaleerd?
dit o.a. leidt tot kleine aanpassingen in het
gebouw?
als voorbeeld genoemd kan worden: strippen
op de trap en geen opslag waar niet mag?
de wanden en vloeren van het sanitair nu een
onderhoudsbeurt moeten krijgen?
de RI&E ook de arbeidsomstandigheden van
het personeel meet?
er in het team veel plezier gemaakt wordt,
maar ook werkdruk ervaren wordt?
uit de RI&E een plan van aanpak rolt?
en naast de RI&E ook twee keer per jaar een
onafhankelijke inspectie van de schoonmaak
plaatsvindt?
deze gisteren heeft plaatsgevonden?
wij benieuwd zijn naar de resultaten?
er ook uit deze bevindingen zaken
aangestuurd zullen gaan worden?

Sinterklaasfeest…
Was u ook zo onder de indruk van die Oldtimer?
Wij hebben van de eigenaar begrepen dat het een
Talbot uit 1931 was. Die Sinterklaas boft maar
weer. Een prachtig kinderfeest was het Sintfeest. In
iedere groep heerste een fijne ‘ouderwets gezellige’
sfeer. Kijkt u graag voor een impressie in een groep.
Veel leerkrachten zetten foto’s en teksten van
kinderen in het klassenboek op de website. Kijkt u
maar naar de fotoreportage van de kleutergroep de
Tulp; pietengym van de Bosviool; pieten in de
Zonnebloem; sint kiekjes in de Klaproos; pietengym
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in de Margriet; sint in de groep van groep 3a;
pepernotenbakken in groep 3b; pakjesboot van 4a,
feest in 5a.

De Sinterklaascommissie (ouders en leerkrachten)
wordt enorm bedankt voor het vele werk dat
verricht is.
Koersplan ASKO en schoolplan scholen…
Het bestuur van de Sint
Jozefschool is gestart met
de inventarisatie voor een
nieuw koersplan voor al haar scholen. Dit omdat er
in onderwijsland weer een nieuwe periode van 4
jaar aanbreekt, waarvoor de besturen en de scholen
de gewenste ontwikkelingen in kaart brengen en de
plannen concretiseren. In een directie tweedaagse is
betreffende onderwijs het volgende gewenst:
Excellent onderwijs:

innovatie en vernieuwing

definiëren wat goed onderwijs is

meenemen van wat al goed gaat

vertrouwen hebben in de professional

elk kind telt, passend onderwijs voor elk kind

talenten van elkaar benutten

verbinding maken met de wetenschap

van goed (nu) >>> excellent(toekomst)
Het team van de Sint Jozefschool lift mee en stelt
haar eigen schoolplan 2015-2019 op. De tweede
helft van dit schooljaar wordt in vergaderingen en
studiemomenten met elkaar gebrainstormd welke
onderwijsontwikkelingen onze aandacht en
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uitvoering behoeven. In nieuwsbrief 6 heeft u al
kunnen lezen dat de Audit, die op school heeft
plaatsgevonden ons al handreikingen geeft. Na de
kerstvakantie wordt ook uw inbreng gevraagd. Er
zal wederom een digitaal ouder- en kind
tevredenheidsonderzoek plaatsvinden. Zo komen
we met voldoende alignement (bestuur, team,
ouders en kinderen) tot de juiste keuzes voor het
nieuwe schoolplan. De kernwaarden van de
stichting: ‘ASKO verbindt met aandacht en
ambitie’ wordt zo ten volle benut. Bent u
geïnteresseerd in ons bestuur (ASKO: Amsterdamse
Stichtingen voor Katholiek Onderwijs). Kijkt u dan
eens op de website.
Burgemeester komt naar Randwijck…
Op uitnodiging van het
wijkplatform Randwijck en
buurtonderneming Villa
Randwijck komt de nieuwe
burgemeester van Amstelveen,
mevrouw Mirjam van ’t Veld,
Randwijck bezoeken. Zij is in
onze wijk aanwezig op
donderdag 11 december van 16:00 -17:30 uur.
De burgemeester wordt ontvangen door het
wijkplatform- en Villa Randwijckbestuur op het
schoolplein van de Roelof Venemaschool aan het
Catharina van Clevepark 10. Wanneer de RV school
verhuist naar haar nieuwe locatie wordt de school
omgetoverd in buurtonderneming Villa Randwijck,
het nieuwe hart van de wijk. En dat willen we haar
graag laten zien!Het is natuurlijk leuk wanneer veel
kinderen en ouders aanwezig zijn om haar welkom
te heten. Kinderen mogen ook een tekening voor
haar maken, dan kunnen we die aan haar geven. Na
deze ontvangst lopen we met de burgemeester door
de school. Vervolgens lopen we door de wijk naar
de locatie van Villa Randwijck aan de
Bourgondischelaan 3. Hier zullen we met haar het
glas heffen op Randwijck. Na een kort programma
door buurtbewoners is er ruimte om met de
burgemeester te praten.Tot ziens op 11 december!
Het bestuur van wijkplatform Randwijck en
buurtonderneming Villa Randwijck

lesopdrachten, het goede doel, kerstliedjes,
voorbereidingen voor het traditionele
kerstochtenden: de Bijbelverhalen van kerst
uitbeelden en het musiceren. De ouderraad start
aanstaande maandagavond al met het in kerstsferen
brengen van de school en ook de kerstcommissie
(OR en leerkrachten zullen hun plannen uitvoeren.)
Kortom we kijken uit naar fijne weken richting
kerst.
Fijne pakjesavond…
Het team van de St. Jozefschool wenst
u en uw kinderen een heerlijke
pakjesavond toe.

Belangrijke data…


ma 8 dec hulpouders aan de

slag






do 18 dec kinderen ’s middag
vrij
do 18 dec in de avond kerstdiner
do 18 dec in de avond kerst glühwein ouders
vrij 19 dec hulpouders aan de slag
vrij 19 dec 12.00uur kerstvakantie

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

Op naar Kerst…

Met ingang van maandag
zal het tweede
decemberfeest z’n
aanvang nemen.
Gedurende twee weken
leven de leerlingen naar
het kerstfeest van
donderdag 18 december toe. Werkjes,
nieuwsbrief
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