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Beste ouders/verzorgers,
Wist u dat…
 er in de periode jan tot jul een nieuw
schoolplan geschreven moet worden?
 dit schoolplan 4 jaar bestrijkt?
 wij de onderwijskundige ontwikkelingen
voortzetten?
 wij deze bundelen rondom 4 werkgebieden?
 de eerste ‘Pedagogisch werkklimaat (met
aandacht voor verbinding)’ heet?
 de tweede ‘Passend en Uitdagend onderwijs’
heet?
 de derde ‘Goed Georganiseerd’ heet?
 de vierde ‘Professionele en Lerende school’
heet?
 onder deze kopjes tal van ontwikkelingen
gaande zijn?

het ons nu al leuk lijkt te gaan schrijven?
Wisseling van leerkrachten…
Wat gebeurt er veel
in onderwijsland.
Door het
lerarentekort (u heeft
hier vast wel iets
over vernomen in de media en gelezen in onze
nieuwsbrieven;)) is het onderwijsveld aan het
bewegen! Soms gaat er een leerkracht weg en dan
zomaar komt er ook weer een leerkracht onze kant
op. Normaliter vindt er veel beweging plaats rond
de grote vakantie. De trend is nu al zichtbaar dat er
bewegingen ook gedurende het jaar plaatsvinden.
Zo gaan op onze school per 1 februari de beide
leerkrachten van groep 6b van werkomgeving
wisselen. Juf Petra gaat werken in haar woonplaats
Badhoevedorp en juf Josien neemt ontslag om te
heroriënteren. Juf Romy gaat per 1 maart ook
werken in haar eigen woonplaats Uithoorn. Zij komt
na de kerst terug van bevallingsverlof en zal wat
vervangende taken in de bovenbouw uitvoeren.
Gymdocent juf Charlotte werkt nog tot 1 maart bij
ons en zal daarna haar carrière op een andere school
voortzetten. Dit zijn 4 teamleden van de 47 die een
volgende stap gaan maken. Wij wensen hen veel
plezier en succes in deze nieuwe stap. De St.
Jozefschool op haar beurt is ook personeel aan het
aantrekken van andere scholen. Zo komt er per 1
maart een nieuwe gymmeester. Hij heet Sjoerd
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Nossin en is al vele jaren werkzaam op een andere
basisschool in Amsterdam. Ook hebben wij juf
Lisette Meijer aan kunnen trekken. Zij werkt tot 1
maart ook op een andere Amsterdamse basisschool
en zal bij de instroomgroep aansluiten. Onze eigen
juf Monique (staat nu één dag in groep 7a en één 7b
en één in 8a en één in 8b) wordt de nieuwe
leerkracht van groep 6b. Dit doet zij samen met zijinstroomster Eline Neeft. Juf Angelique, een eigen
ASKO leerkracht van onze invalpool, zal de
ziektevervanging van juf Mariette in groep 4b
voortzetten. Juf Maaike, onze oud-collega, heeft ons
de afgelopen periode uit de brand geholpen door
deze taak op zich te nemen, omdat er eerder geen
invaller beschikbaar was.
Zijn wij nu helemaal weer op volle sterkte? Neen!
Helaas niet. Onze bovenbouwleerkrachten gaan
extra werken om de gaten die nu ontstaan zijn op te
vangen. Dat is fantastisch, maar niet houdbaar. Dus
bent u of kent de leerkracht die ons team wil gaan
versterken? Dan houden wij ons van harte
aanbevolen.
Kika…

Wat geweldig! Zoveel grote en kleine beren
gekocht door groot en klein van onze school.
Wel 180 beren hebben een nieuw, warm plekje
gekregen. Kika is enorm blij met de verkoop en ook
de gulle donaties in de collectebus en het doneren
via de Kika site, winteracties.
U kunt daar nog de actie van de Jozefschool
steunen
www.actievoorkika.nl/sint-jozefschool-voor-kika.
In de hallen stonden 3 wensbomen, daar hebben de
kinderen allemaal kerstwensen in gehangen.
Misschien kunnen we er één of meerdere in
vervulling laten gaan.
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Enkele wensen:

ik wens dat ik kan vliegen

geen gym tijdens buitenspelen

het fietsenhok voor de school moet meer
geordend zijn

dat ik nooit meer naar school hoef

een speelhuis waar iedereen kan spelen

dat mijn opa het fijn heeft in de hemel

dat iedereen vriendelijk doet tegen iedereen
(één week ofzo)

dat de muren in school/klas een kleur krijgen

dat iedereen gelukkig is

een kerstbaby
en natuurlijk

veel vrede op aarde!
Secret Santa…

Hierbij een inkijkje in
teamactiviteiten. U denkt
natuurlijk van ons dat wij
altijd voor de volle 100% met
onderwijsinhoudelijke
activiteiten bezig zijn, want
dan doen wij natuurlijk het
allerliefst. ;). Tot nu dan! De periode sinterklaas tot
onze kerstborrel hebben wij samen het spelletje
Secret Santa gespeeld met een heuse prijs en
prijsuitreiking. Heeft u er iets van gemerkt? Vast
wel, want aan het hek hing al snel een groot
spandoek met: ‘Juf Sandra is de beste’. Hetgeen
betekent: juf Sandra is de beste! Maar er zijn allerlei
gekkigheidjes onderling uitgewisseld. Veel geheime
complimentjes en kleinigheidjes. Een appel op je
tafel en een speurtocht door school en een tas met
boodschappen voor een lekker recept. Een enkele
Secret Santa heeft zelf ouders in stelling gebracht
om de boodschap door te geven. Het was een heel
geslaagde teamspel. Een aanrader voor uw eigen
werkomgeving.
Financiën Ouderraad 2017–2018…
Ten behoeve van allerlei
activiteiten, zoals het
schoolreisje, het kerstfeest,
cultuuruitstapjes, carnaval, de
Kinderboekenweek, de overblijf,
enz., enz., wordt er een
Ouderbijdrage gevraagd aan de ouders van EUR 80
per jaar. Voor kinderen uit groep 8 bestaat nog een
extra bijdrage van EUR 90 voor het schoolkamp.
Daarnaast wordt er door de Ouderraad een bedrag
van EUR 80 gevraagd in verband met het
overblijven van alle kinderen en inzet daarvoor van
Mirakel. De Ouderraad besteedt dit gedurende het
schooljaar volgens een door de Directie en
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Medezeggenschapsraad
goedgekeurde begroting. Na afloop van het
schooljaar worden de
financiële cijfers en de administratie gecontroleerd
door de door de Directie benoemde
kascommissie. De gecontroleerde en goedgekeurde
cijfers over het afgelopen schooljaar 2017-2018
worden hierbij ter inzage gepubliceerd. In een
eerder stadium is reeds de begroting 2018-2019
gepubliceerd en de vastgestelde Ouderbijdrage en
Overblijfbijdrage. Gemakshalve heb ik deze
begroting nogmaals opgenomen.
Toelichting
In de afgelopen jaren heeft de Ouderraad een veilige
reserve opgebouwd. Aangezien deze reserve in
beginsel voldoende is om eventuele tegenvallers op
te vangen, begroot de Ouderraad jaarlijks meer
uitgaven dan inkomsten. Het schooljaar 2017-2018
laat een klein verlies zien.
Opvolger
Per 1 januari 2019 zal Jean Fransman (ouder van
een kind in gr 3a) mij opvolgen als penningmeester.
Ik heb de functie met veel plezier vervult en wens
mijn opvolger veel succes toe. Als er nog vragen
zijn, dan kunt u mij natuurlijk even mailen.
Matthijs van de Broek, penningmeester OR
stjozef.OR@askoscholen.nl
Dank je wel…

Het penningmeesterschap op
de St Jozefschool is een
pittige klus. Er is veel
contact met ouders, directie
en teamleden. En er zijn
gewoon heel veel cijfertjes in
de computer die allemaal moeten kloppen. Iedere
factuur, ieder bonnetje, iedere uitbetaling moet op
de goede plek komen. Namens het team bedanken
we Matthijs van de Broek voor zijn rol in de OR en
als penningmeester ‘voor de extra’s’ voor alle
kinderen van de St Jozefschool’.
Opruimen kerst snel, vakkundig en gezellig…
Enkele ouders van school hebben in een mum van
tijd de school vakantieklaar gemaakt. Alle
kerstversiering (altijd wel jammer) is van het
plafond en van de muren, de kerstbomen weer in de
dozen. Hartelijk dank aan de secretaris Menno van
de OR voor de organisatie hiervan. Willem is heel
blij met alle helpende handen.
Brengen en halen…
Na de kerstvakantie voeren we ons haal- en
brengbeleid weer uit. Alle ouders mogen namelijk
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dan één week weer mee het lokaal van de kinderen
in. Dit om de kennismaking te hernieuwen en op te
frissen. We nodigen u van harte uit hiervan gebruik
te maken. Gewoon weer even gezellig met de eigen
kinderen hun groep in. Na de eerste week gaat het
gewone beleid van kracht:
 In de groepen 1 /2 en 3 bent u in het
kader van ons pedagogische klimaat
thema ‘vertrouwen’ altijd welkom in
het lokaal. Wel graag net voor de bel
weer afscheid nemen.
 In de groepen 4 en 5 kunt u uw
kind tot aan het lokaal brengen in het
kader van ons pedagogisch klimaat
thema ‘loslaten’.
 De groepen 6, 7 en 8 zijn al geheel
‘zelfstandig’ en hoeven niet meer in school
gebracht te worden.
 Aan het eind van de schooldag
komen alle kinderen zelfstandig of
onder begeleiding van de leerkracht
naar buiten. Het is daarom niet nodig
dat ouders nog de school inkomen.
Door deze werkwijze zo uit te voeren dragen we
allemaal een steentje bij aan het gezond groot
worden van de kinderen.

Gratis proeflessen bij
Muziekschool…
Muziekschool Amsterdam verzorgt samen met onze
eigen docenten de muzieklessen bij ons óp school.
Wellicht is muziekles ná schooltijd ook iets voor uw
zoon of dochter.

Van ma 4 t/m za 10 februari heeft Muziekschool
Amsterdam een Open Lesweek. In die week kunnen
kinderen uit groep 1 & 2 (en hun ouders) gratis een
proefles volgen van de cursus die zij speciaal voor
die leeftijd hebben. De cursus, Spelen met
Muziek, sluit goed aan bij de lessen die nu op
school gegeven wordt. Alle informatie over de
cursus én de gratis proefles is te vinden de website
van de muziekschool.
Hebt u specifieke vragen? Neem dan s.v.p. contact
op met de Klantenservice van Muziekschool
Amsterdam (020-5787373).
Jonger oranje Talentendag…
Donderdag 27 december 2018, in de kerstvakantie,
is er een Jonger Oranje Talentendag met scouts van
AZ in Sporthallen Zuid, te Amsterdam. Kijkt u
maar hier en hier voor verdere informatie.
Fijne kerstdagen en vakantie…

Kleuters brengen bezoekje aan de kerststal…

Gisteren zijn de kleuters even snel naar de St.
Augustinuskerk gegaan om een kijkje te nemen bij
de prachtige kerststal die daar is. Even wegdromen
en luisteren naar de organist, die toevallig net aan
het repeteren was. Een bijzonder momentje dus.
Kom op kraamvisite…
In de link treft u een uitnodiging voor een
kraamvisite in 5 kerken van de parochie Amstelland
tussen Kerstmis en Driekoningen. Met een tocht
langs deze kerken kunnen uw kinderen de
kerststallen bewonderen.
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We wensen iedereen heerlijke kerstdagen en een
gelukkig nieuwjaar toe en zien u en uw kinderen
graag gezond terug op maandag 7 januari 2019 om
8.20 uur.
Belangrijke data…





ma 21 jan studiedag team, alle
kinderen zijn vrij…
 di 22 jan rapport gr 6b...
 periode erna rapportgesprekken voor
6b / ouders tekenen in via Parro…
do 24 jan rapport gr 8…
ma 28 jan en di 29 jan advies gespr gr 8…
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do 7 feb rapporten gr 2 t/m 7…
ma 11 t/m do 14 feb rapport gespr gr 1 t/m 7…
vr 15 feb vrije dag…
ma 18 feb t/m 22 feb voorjaarsvakantie…
woe 27 feb Carnaval...

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