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Beste ouders/verzorgers,
Wist u dat…
 er helaas wederom weinig woorden
zijn voor onbeschrijfelijk groot verdriet ?

Opfrissen paar schoolafspraken...
Na twee weken even niet op school te zijn geweest,
willen we u graag weer even helpen herinneren aan
een paar zaken. Na iedere vakantie mag u als ouder
een week lang uw kind de klas in begeleiden, ook in
de midden- en bovenbouw. Na deze week vragen
we u weer om onze schoolafspraken hierover in
acht te nemen. Onderbouw tot in de klas,
middenbouw tot de deur en bovenbouw voor de
deur van de school. Na schooltijd willen onze
leerkrachten de kinderen rustig naar buiten kunnen
begeleiden. We vragen u dan ook om niet de school
in te lopen, maar buiten op het plein te blijven
wachten. Wij doen ons best om alle kinderen,
voorzien van tassen en jassen naar buiten te
begeleiden.
Op tijd komen een must…
Ieder dag noteren de leerkrachten
de ‘te laat komers’ in het systeem.
In enkele klassen melden de
kinderen zichzelf al aan via het
digibord. De deuren gaan dus om
8.20 uur open en de les start dus
om 9.30uur. Vanaf die tijd wordt de onderwijstijd
berekend. Wanneer u uw kind steeds te laat in de
klas laat komen, is het niet alleen voor uw kind
onhandig, maar doet u eigenlijk ook de rest van de
groep tekort. En daarbij.. op tijd komen is een
gewone omgangsregel die overal geldt. Het lukt in
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ieder
geval de ouders van 500 kinderen wel iedere dag!
Binnenkort kunnen enkele
ouders een brief op de mat
verwachten met een lijst van
de momenten waarop hun
kind te laat is gekomen met
het verzoek het ‘op tijd
komen’ na te leven.
Onze communicatie…
Vanuit de werkgroep communicatie (MRleerkrachten-directie) wordt er nagedacht om de
communicatie naar u toe te optimaliseren maar
ook te moderniseren. Natuurlijk om de boodschap
vanuit school goed over te brengen, u te informeren
over het onderwijs aan uw kind en u mee te nemen
in wat er gebeurt aan 'verrassends’ op school. Enig
moment willen we starten met een vernieuwde layout en indeling van deze Nieuwsbrief. Welke
instrumenten en informatieverstrekking gebruiken
wij?

We gebruiken Parro. Alle ouders zijn inmiddels
gekoppeld aan Parro. De Parro-app is een tool van
ons administratiesysteem ParnasSys. De leerkracht
kan hiermee direct met u communiceren. Wat
verneemt u zoal via Parro?











een snelle mededeling b.v. morgen gaan we
naar de schooltuinen, er wordt regen
verwacht, laat de kinderen aan de laarzen
denken!
een oproep b.v. ons nieuwe thema is beroepen,
welke ouder heeft een leuk beroep en wil er een
spreekbeurt over houden?
een herinnering b.v. heeft u zich al aangemeld
voor de kennismakingsgesprekken?
een beschrijving van een activiteit met foto's (in
deze afgeschermde omgeving)
een bedankje, b.v. beste ouders,: hartelijk dank
voor de attente bos bloemen bij de dag van de
leerkracht (met selfie van een meester met een
bos bloemen)
een aankondiging van nieuwe
onderwijsactiviteiten
een melding van huiswerk
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Een kort en handig lijntje dus! Ontvangt u tot op
heden nog niets? Neemt u dan snel contact op met
de leerkracht(en) van uw kind. Een tweede tool
bij Parro is het gespreksrooster systeem. Bij de
komende gespreksronde zal de leerkracht zelf het
intekenrooster voor de gesprekken instellen. Dat
gaat dan niet meer via de website. Het voordeel
hiervan is dat u direct bij de klas inschrijft en ook
via de leerkracht hierover communiceert.. De
groepen 8 hebben al geëxperimenteerd met dit
systeem.
We gebruiken deze nieuwsbrief. In de nieuwsbrief
treft u algemene informatie over de school met
onderwerpen als onderwijs, beleid, organisatie,
vanuit de MR / OR / de buurt / anderen / etc. Ach u
weet het wel. Iedere trouwe nieuwsbrieflezer is zeer
bekend met de leuke, gezellig, feitelijke, zakelijke
en belangrijke inhoud van deze nieuwsbrief.

onderwijs en de begeleiding
vormgeven en in de toekomst verder willen gaan
ontwikkelen. Wij verwoorden hierin onze visie op
(hoog)begaafdheid, de wijze van signaleren, welke
niveaus van zorg er zijn en hoe wij tegemoet
willenkomen aan de (leer)behoeften van
(hoog)begaafden.
Het plan is bedoeld voor het team van de St.
Jozefschool en voor alle belanghebbenden (ouders,
kinderen en geïnteresseerden).
U kunt het plan achter de inlog bij
https://www.sintjozefschoolamsterdam.nl/content/lo
gin.php vinden. Heeft u geen inlogcode of bent u
die kwijt: belt u dan even naar Vicky.
Met vriendelijke groet,
Talentenspecialist St. Jozefschool
Ytien de Jong
Programmeren…

We gebruiken de welkomst- en kwartaalberichten
om ouders te informeren wat er in de komende
periode op stapel staat. Het doel ervan is 't gevoel
van overvallen' te worden van een activiteit /
werkwijze weg te nemen. Een praktisch voorbeeld
is de Sinterklaas: de viering van dit feest is heel
anders in de onderbouw dan in de bovenbouw. Je
verneemt dan al dat in de bovenbouw er
gewerkt wordt met surprises en wat de eisen
daaraan zijn. Handig toch?
We gebruiken de website voor algemene zaken en
door Parro nu minder als 'klassenboek'. We willen
immers minder foto’s van kinderen online
plaatsen. Toch heeft de website een PR functie en
willen we geïnteresseerde ouders graag een inkijkje
in onze school geven. We hanteren natuurlijk de
AVG regels voor het plaatsen van foto's.

Meester Niels Soeteman (docent PABO en
ontwerper van het programma) geeft de eerste
programmeer lessen aan de groepen 7 en 8. Er
wordt gewerkt met ‘Scratch’.

We gebruiken de mail via ParnasSys voor
belangrijke snelle berichten. Ook de leerkracht kan
u via ParnasSys een mail sturen met een belangrijke
individuele – of groepsmededeling. Via de website
kunt u overigens ook een mail naar de leerkracht
sturen om b.v. een afspraak te maken. Natuurlijk
hangt het van het gespreksonderwerp af, maar de
leerkracht wil bij inhoudelijke belangrijke
uitwisseling liever 'face tot face' met u praten dan
via de mail.
Beleidsplan (hoog) begaafden…
Als school beschikt de St. Jozefschool over een
Beleids- en Werkplan (hoog)begaafden. Dit maakt
deel uit van het Schoolplan 2015-2019 en is
ontwikkeld om duidelijkheid en eenheid te creëren
in de wijze waarop wij omgaan met (hoog)begaafde
kinderen. Dit beleidsplan geeft weer hoe wij het
nieuwsbrief Sint Jozefschool

Studiedag 21 januari…
Maandag 21 januari heeft het team een studiedag.
De kinderen zijn deze dag vrij. Wij gaan met elkaar
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aan de gang over: Meer - en hoogbegaafden, ICT en
Mediawijsheid.
Aangekondigde AOB staking…
De AOB onderwijsbond heeft opgeroepen tot een
grote onderwijsstaking, waarbij zij verwachten dat
alle onderwijstypen zich zullen aansluiten. Op dit
moment kunnen wij u nog geen uitsluitsel geven of
de leerkrachten van de St. Jozefschool gehoor gaan
geven aan de stakingsoproep. Noteert u toch graag
alvast de datum in uw agenda.
Uitnodiging rapportgesprekken…
Via Parro ontvangt u van de leerkracht(en) een
uitnodiging om in te tekenen voor de
rapportgesprekken. Dit gaat niet meer centraal via
de website. U kunt een uitnodiging verwachten op
donderdag 31 januari.
Mattheus Passion…
Woensdag 17 april vindt er wederom een KinderMattheus-Passion plaats in het kader van Pasen.
Voor het orkest zijn we op zoek naar musicerende
ouders die kunnen spelen op: viool, altviool, cello,
contrabas, dwarsfluit, hobo of fagot. We zoeken
ouders die van bladmuziek kunnen lezen, zelf de
muziek kunnen instuderen en op woensdag 17 april
in de gelegenheid zijn om 's morgens bij de generale
repetitie en 's avonds bij de uitvoering het
kinderkoor te begeleiden. Er zullen nog twee
repetities ingepland worden om samen met de
andere ouders te oefenen. Ook zijn we op zoek
naar ouders die het leuk vinden om mee te zingen
in het leerkrachtenkoor. Als volwassenen zullen
we één lied vierstemmig ter gehore brengen. Bent
u geïnteresseerd dan kunt u zich aanmelden bij juf
Kimke k.vierhout@askoscholen.nl . Kimke stuurt
u de muziek dan toe zodat u thuis kunt oefenen.
Stem voor een wormenhotel…
Samen met Stichting Buurtcompost heeft
ondergetekende bij het Stadsdeel het plan
ingediend om zoveel mogelijk basisscholen in Zuid
te voorzien van een kinder-wormenhotel. Hoe leuk
zou dat zijn? Zie voor het plan: Wormenhotels op
de Schoolpleinen van Zuid!
https://stemvanzuid.amsterdam.nl/plan/27

Een wormenhotel is een kast waarin speciale
wormen groente- en fruitafval, schillen, koffiedik,
eierschalen en meer (dat anders bij het restafval
belandt en wordt verbrand) omzetten in vruchtbare
compost. Zodoende minder afval en minder CO2.
Wat is beter dan met recyclen te beginnen bij de
jeugd dachten wij? Zij zijn immers de actieve
burgers van straks. En als het recyclen van
nieuwsbrief Sint Jozefschool

organisch afval eenvoudig én
leuk wordt gemaakt met een wormenhotel op het
schoolplein, maak je kinderen meer bewust,
zelfstandig en verantwoordelijk voor hun handelen
nu en in de toekomst. Kinderen geven zo het goede
voorbeeld en leren het recyclen straks aan hun
ouders.
Stichting Buurtcompost verzorgd van A tot Z
voorlichting, lesmateriaal en het begeleiden zodat
het hotel het goed blijft doen. Zij hebben op vele
plaatsen in de stad samen met Gemeente
Amsterdam reeds wormenhotels geplaatst en
begeleiden groepen buren die gezamenlijk met veel
succes hun keukenafval recyclen.
Voor dit plan zoeken wij geïnteresseerde scholen
en op korte termijn veel stemmen!
Om een grotere kans te maken en wie weet zoveel
mogelijk basisscholen van hotels te voorzien,
zoeken wij de stemmen van zoveel mogelijk
leerlingen, ouders, juffen en meesters uit
Amsterdam Zuid.
Voor vragen of meer informatie, mail mij gerust
terug of naar info@buurtcompost.nl
Een impressie van het Schoolplein
Wormenhotel: https://youtu.be/IemXYsIeG8w
Met vriendelijke groet,
Arjen

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…
do 7 feb rapporten gr 2 t/m 7…
ma 11 t/m do 14 feb rapport gespr gr 1 t/m 7…
do 14 feb vakantie start om 14.45 uur…
vr 15 feb vrije dag…
ma 18 feb t/m 22 feb voorjaarsvakantie…
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woe 27 feb Carnaval...
woe 3 apr ouder introductie Jodendom…

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