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Beste ouders/verzorgers,












Wist u dat…
 de Kerstvoorbereidingen in volle
gang zijn?
 er iedere ochtend een sfeervol
samenzijn is rondom het Kerstverhaal?
lieve en muzikale kinderen dit verzorgen?
juffen en één meester misschien ook een
vocale bijdrage gaan leveren?
ons goede doel ‘Keep Them Going’ is?
Met them de ‘kinderen in oorlogsgebied’
bedoeld worden?
dit toevallig ook het goede doel van het
Serious Request’s Glazen Huis is?
dat best een grappig toeval is?
wij ook een Glazen Huis hebben voor
leerlingen van de bovenbouw?
dit Glazen Huis boven in de linker trapportaal
is?
iedere ochtend een andere groep de Dj’s
levert?
zij interviews afnemen en muziek op verzoek
draaien?

Leerlingen hebben invloed…

Hoi, wij zijn de leden van de Kinderraad. De
Kinderraad is een tijdje geleden opgericht in de
school. De Kinderraad doet veel leuke dingen voor
de school, dingen, die de school beter maken,
dingen die de school leuker maken. De Kinderraad
is ook zelf opgericht door kinderen, dat begon vorig
jaar al. Luke (toen groep 7b en nu groep 8b) en haar
zus Rifka (toen groep 8b en nu van school) hadden
een plan. Zij wilden een Kinderraad op school, zij
waren naar directrice Reina gegaan en daar werden
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ze verder geholpen. Ze gingen naar een meester, die
ging met Rifka en Luke werken aan de Kinderraad,
ondertussen werd het al in groep 7a verteld. De juf
vertelde dat er een Kinderraad op school kwam.
Twee meisjes waren enthousiast, dat waren Dieneke
en Lotte, zij gingen toen ook mee naar de meester.
Na een jaar eraan te werken, kwamen er 2 juffen in
de plaats van de meester. Zij gingen met Dieneke,
Lotte en Luke aan de slag. Daarna gingen de drie
meisjes langs de groepen 5 t/m 8 om het nieuws te
vertellen. Ze vertelden over de Kinderraad, de
kinderen die het erg leuk leek om in de Kinderraad
te komen, mochten een briefjes invullen. Daar
moesten ze inschrijven waarom ze in de Kinderraad
wilden. Vervolgens werd er gestemd in de klas en
de kinderen waarop het meest was gestemd,
mochten in de Kinderraad. Nu is er dus eindelijk
een Kinderraad. We zijn erg blij dat de Kinderraad
er is, nu kunnen we de school goed helpen met de
meningen en ideeën van kinderen!
Luke
Wat vindt juf Reina ervan: Top en met
name zo Top omdat het door de kinderen
van school zelf is geïnitieerd! Hoe
gemotiveerd wil je ze hebben? Luke en
Rifka hadden ter voorbereiding en om het
verzoek kracht bij te zetten even een prezi gemaakt.
Wat een kanjers! Veel dank. Op school gaan we
werken aan kinderen meer
eigenaarschap geven over hun
eigen leerproces. En dit is een
prima middel hierbij. Ben
benieuwd naar de eerste projecten.
Hoi, ik ben Luke, één van de oprichters
van de Kinderraad, ik zit in groep 8b.
En ik en alle anderen Kinderraad-leden
hebben goede ideeën voor de school.
Zoals leuke activiteiten doen met de
lesmaterialen, waardoor je de lesstof meer snapt.
Daar leer je wat van en het is leuk! Zo heb ik nog
meer ideeën, maar waar het om gaat is dat ik (en
alle anderen KR-leden) willen dat de school beter
wordt met de ideeën en meningen van kinderen.
Pagina 1/4

Daarom zit ik in de Kinderraad, ik wil de school
graag helpen.
Hallo, ik ben Olivier en ik kom uit 5b.
En mijn hobbies zijn voetbal en een
beetje Hockey. Ik ben 8 jaar. En ik kom
uit Amstelveen. En ik heb twee huizen
omdat mijn ouders zijn gescheiden. Ik
heb ook een zus en die zit in groep 7.
Hallo, ik ben Fay, ik ben 9 jaar en ik zit
in groep 6a. Ik heb 3 broers, waarvan er
2 ook op school zitten. Ik zit in de
plusklas en op donderdag ga ik naar de
DayWeekSchool. Ik vind het erg leuk
op school, maar soms kom ik dingen tegen waarvan
ik denk dat het beter moet. Daarom wil ik graag in
de Kinderraad. Ik wil helpen om de school te
verbeteren, zodat het voor iedereen leuk is op
school. Dat doe ik door ideeën van andere kinderen
in te zamelen. Maar zelf heb ik ook goed ideeën. En
ik vind het leuk om iets voor een ander te doen.
Hi, ik ben Maud. Ik zit in groep 7b. Ik
wilde in de Kinderraad omdat ik de
school wil helpen met mijn en andere
kinderen hun ideeën. Zoals dat ik graag
een nieuw klimrek wil en bijvoorbeeld
dat de wc’s schoner gemaakt worden, want die zijn
vaak een puinhoop. Groetjes van Maud.
Ik ben Charlotte uit 5a. Ik ben 9 jaar en
speel graag tennis. Mijn ideeën zijn: dat
er beter op het pesten gelet wordt, extra
hulp aan middelmatige kinderen, betere
hygiëne op de toiletten. Hopelijk kunnen wij hier
iets aandoen. Groetjes Charlotte.
Hallo, ik ben Max. Ik ben 11 jaar en ik
zit in groep 7a. Ik zit in de KR omdat ik
het leuk vind om mee te beslissen met
dingen die over school gaan en ik wil
de school beter en leuker maken. Ik heb
ook een paar ideeën voor de KR. Ik
vind dat de douches in de kleedkamer schoner
moeten zijn en ik wil dat elke klas fatsoenlijk
speelgoed heeft. Ook wil ik doeltjes op het grasveld
hebben. Als het grasveld van de gemeente is, kan de
school het aanvragen. En als je nog een ander idee
heb, dan hoor ik het graag! Max
Ik ben Thomas Kuipers. Ik zit in groep
6b. Ik vind het erg leuk dat ik in de KR
gekozen ben en ik hoop dat we goede
dingen kunnen doen.
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Hallo, wij zijn Lotte en Dieneke van
groep 8a. Wij zijn in de Kinderraad
gegaan omdat we in school wilden
helpen met de ideeën van de kinderen
en helpen organiseren
van feesten. Voor ideeën kunnen de
kinderen naar ons toekomen en dan
bespreken wij het in de
vergaderingen van de KR.
Kerst goed doel…
U heeft het gelezen bij de ‘wistudatjes’. Ons Kerst
goede doel is ‘Serious Request: Keep Them Going’.
De opbrengst van de Kerstwerkjes gaat geheel naar
het Glazen Huis. Maar als u wilt mag u meer
storten. In de groepen staan kartonnen doosjes voor
een extra donatie. U kunt natuurlijk ook naar onze
Glazen Huis pagina en daar een extra donatie doen
en een opmerking plaatsen. De Kerstwerkjes dit jaar
zijn om extra van te genieten en zeker lang te
bewaren. De kleuters maken een papieren
Kerstboom met versieringen erin. De groepen 3,4
en 5 maken ook een Kerstboom, maar dan net even
anders en de groepen 6,7, en 8 priegelen met
naalden en paletten (goede motoriek oefening) en
maken de mooist blinkende Kerstbal EVER.
Nog even op een rijtje:

uw kind maakt een knutselwerkje voor Kerst;

wij verkopen dat knutselwerkje aan u voor
€3,50;

dat vindt plaats op woensdag 16 december
‘ochtends;

u neemt dan het werkje direct mee naar huis;

dat vindt ook plaats op woensdag 16 december
aan het eind van de dag;

ook dan siert het werkje later die avond de
Kersttafel bij u thuis op;

wij storten 451x €3,50 = €1578,50 op rekening
van Serious Request;

u mag natuurlijk naast die vaste €3,50 een extra
donatie doen.
Verder Kerstnieuws treft u hier, hier, en hier.
Groep 8 schoolkeuze VO…
Onderstaand is een berichtje van het
BBO (Breed Bestuurlijk Overleg
Amsterdam). Betreft plaatsing
leerlingen groep 8 voor een
Voortgezet Onderwijs school in
Amsterdam.

Op vrijdag 27 november jl. heeft het OSVO een
definitief besluit genomen over de manier van
inschrijving en plaatsing van de leerlingen in groep
8. Leerlingen zullen dit schooljaar op een VO-
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school worden geplaatst via centrale loting &
matching.
Wat is het verschil met de matching van afgelopen
jaar (2104/2015) ?
Het matchingsalgoritme is een ander dan dat van
vorig jaar. Bij de matching van dit jaar komen meer
leerlingen op hun school van eerste voorkeur dan
afgelopen jaar. Maar, er komen ook meer leerlingen
op een school laag op hun voorkeurslijst. Dit
betekent dat de leerlingen langere lijsten moeten
maken dan vorig jaar.
Het BBO zal binnenkort een aparte brief opstellen
die aan alle ouders verstuurd wordt, waarin de hele
procedure wordt uitgelegd.
Op zaterdag 12 december a.s. verschijnt de Parool
scholengids bij de zaterdageditie van het Parool.
Hierin staan de VO-scholen, maar nog niet de uitleg
van de procedure.
Komt er nog een Keuzegids?
Zo snel mogelijk zal de digitale versie van de
Keuzegids gereed zijn. Een gedrukte versie wordt in
januari a.s. verspreid.
Wanneer is de oriëntatie en de aanmelding?
VO-scholen organiseren in januari, februari en
maart 2016 open dagen. De aanmeldingsperiode
loopt van 7 maart t/m 18 maart 2016.
Breed Bestuurlijk Overleg
P.s. de brief is binnen, ouders van de groepen 8 ontvangen deze
per mail via ParnasSys

Taalonderwijsvernieuwing…
School heeft de taalmethode
Taalleesland vervangen. De
afschrijftermijn was verstreken en
de mogelijkheid diende zich aan
te investeren in een modernere
methode. Er wordt nu gewerkt met Taal actief 4.
Ten opzichte van onze vorige methode Taalleesland
is een aantal verschillen op te merken.

In Taalleesland was begrijpend lezen
geïntegreerd. Nu oefenen de kinderen dat met
behulp van teksten uit Nieuwsbegrip en het Cito
Hulpboek Begrijpend Lezen.

In Taal actief 4 staan de leerdoelen in het
leerlingenmateriaal, zodat de kinderen weten
wat ze leren.

Differentiëren gebeurt standaard op 3 niveaus in
elke les.

Taal actief besteedt veel aandacht aan
woordenschat.

En uiteraard voldoet de methode aan het
referentiekader voor taal
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Taal actief ondersteunt opbrengstgericht
werken.

Elk thema van Taal actief heeft een taaltoets die
aan het einde van 3 weken wordt afgenomen.
De toets is opgenomen in een toetsboek en
bestaat vooral uit meerkeuzevragen. In de oude
methode werden vooral open vragen getoetst

De taaltoets heeft 3 onderdelen: woordenschat,
taal verkennen en plusvragen.

In Taal actief worden grammaticale begrippen
gehanteerd als onderwerp, gezegde, lijdend
voorwerp, meewerkend voorwerp en
bijwoordelijke bepaling, evenals begrippen als
werkwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk
naamwoord etc. In Taalleesland werden deze
begrippen aangeleerd onder andere benamingen
(bijv. doe-woord voor werkwoord, waar-deel
voor bijwoordelijke bepaling van plaats).
Het spreekt voor zich dat de kinderen aan deze voor
hen nieuwe benamingen moeten wennen. Deze
eerste maanden is extra geïnvesteerd in het aanleren
van de juiste benamingen, de nieuwe structuur van
de methode en de nieuwe manier van toetsing..
Zoals iedere wijziging in de onderwijsaanpak kan
het zijn dat dit de resultaten beïnvloedt. Heeft uw
kind straks een ander cijfer voor taal, dan zal dat
met dit wenproces en andere onderdelen toetsen te
maken kunnen hebben. De leerkrachten geven aan
dat de nieuwe Taalmethode een zeer prettige is om
les uit te geven.
‘Blind’ vertrouwen…

Deze week kregen de kinderen een speciale les
voorgeschoteld, want hoe is het eigenlijk om
gehandicapt te zijn? Na een algemene introductie
volgde een les die geheel in het teken stond van de
handicap blind zijn. Zo is er ‘goalball' gespeeld met
een echte wedstrijdbal waar belletjes in zitten, en
hebben ze ‘blind verstoppertje’ gedaan.
Ook moesten de kinderen onder begeleiding een
tennisbal op een pylon leggen. De begeleiding
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mocht door een hand op de schouder of, nog
spannender, via woorden op afstand.
‘Links.. andere links!’ was een veelgehoorde zin bij
dit onderdeel. De kinderen vonden het een erg leuke
en leerzame ervaring, maar waren ook wel blij dat
ze daarna weer alles goed konden zien. Ze zijn het
er over eens dat mensen met een handicap ook nog
veel kunnen doen, en dus ook een sport beoefenen!
Gymmeester Niels,
Sponsorloop groepswinnaar…
Wellicht is het u ontschoten. De
leerlingen van groep 5b in ieder
geval niet. Zij waren benieuwd
welke groep eigenlijk het hoogste
sponsorbedrag had opgehaald en dus
de prijs in de wacht had gesleept. Dat is
geworden:…. groep 3b met een bedrag van over de
€800,00. Super gedaan groep 3b. En de prijs is: een
gymles naar keuze voor de hele school. En zo
profiteren alle kinderen van deze prijs. Meester
Niels laat groep 3b een top tien van lessen
samenstellen en dan wordt er gestemd. Meester
Niels denkt zelf dat de volgende spellen een goede
kans maken om gekozen te worden.

James Bond spel

Boes en Kwajongens

Tien Tellen in de Rimboe

Kippenspel

Piepjestest

Bunkertrefbal
Wellicht klinkt alleen trefbal u bekend in de oren.
De andere spellen zijn modern en hebben alle
elementen van sportief sporten en bewegen in zich!
Dat wordt feest!
Even voorstellen…

Beste ouders,
Mijn naam is Sylvana Donk, 31
jaar en 2e jaars studente van de
Pabo. U zult mij elke dinsdag en
af en toe een hele week binnen de
school zien in groep 5b. Ik loop
namelijk stage bij juf Francoise
Blaauw. Ik ben afkomstig uit
Suriname en woon nu bijna 2 jaar hier in Nederland.
In Suriname werkte ik ook al 5 jaar in het onderwijs
en ik heb al die jaren les gegeven aan groep 5. Om
hier te kunnen onderwijzen moet ik de studie
opnieuw doen. En omdat mijn hart echt uit gaat naar
het onderwijs ga ik daar voor.

Voelt u zich vrij een gesprekje aan te knopen of iets
te vragen. Dat zal zeker ook zorgen voor een fijne
stagetijd binnen de school.
Sylvana Donk
Berichtje vanuit de st. Augustinuskerk…
Op zondag 20 december is er
een speciale kinderkerstviering
in onze kerk en wel om 16.00
uur. 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. De
viering begint om 16.00 uur. Iedereen is welkom,
maar voor de allerkleinsten is er een aparte
kerstsamenkomst in de parochiezaal.
Op donderdag 24 december 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
Belangrijke data…










woe 16 dec bij inloop kerst
knutsel kopen

woe 16 dec aan het eind kerst
knutsel kopen
do 17 dec tot 12:00u school i.v.m. kerstdiner…
do 17 dec (17:30u-18:30u) Kerstdiner…
do 17 dec ouders en glühwein…
vr 18 dec opruimen Kerst…
vr 18 dec school tot 12:00u…
vr 18 t/m 3 jan Kerstvakantie…
ma 4 jan school start stipt op tijd…

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

Ik ben heel erg blij dat ik op de St. Jozefschool
stage mag lopen en kijk uit naar een goede
samenwerking met collega's, ouders en leerlingen.
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