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Beste ouders/verzorgers,









Wist u dat…
 ons Kerstfeest zeer muzikaal was dit
jaar?
 juf Charlotte deze week met alle
leerlingen van school gezongen heeft?
wij best wel trots zijn op haar?
zij hierbij ook de begeleiding op de gitaar
voor haar rekening nam?
de leerkrachten nu ook ukelele les krijgen?
in groep 8a leerlingen hun eigen instrumenten
mee hadden voor een bijzondere
kerstochtend?
de kleuters de Kerststal in de kerk hebben
bewonderd?
Alle ouders (en kinderen) weer heerlijk
gekokkereld hadden?

Kerst muziekgala met medewerking van…
Heeft u ook
gelegenheid gehad
om de uitzending
op tv te zien. Wij
wel hoor! Leuk om
even in het
zonnetje op de
landelijke tv gezet
te worden. Juf Charlotte, de leerlingen en de
begeleidende ouders hebben enorm genoten van het
Gala. Voor een korte impressie klikt u graag even
hier. Met dank aan juf Charlotte en ICT-er Rinus.
Kleuters bewonderen de Kerststal…
U wist het al: dit jaar hebben we
onze viering in de St.
Augustinuskerk een jaartje
overgeslagen en hebben we de
koren in de ochtend de ruimte
gegeven. Maar de kleuters van
school laten zich niet
weerhouden om de prachtige stal
in de kerk te bewonderen. En zij hadden ook goed
de ruimte om alles van dichtbij te bekijken. De
juffen hadden zo een echte illustratie van het
kerstverhaal. Kijkt u even mee?
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Goed Doel: het vergeten kind…
De kinderen van school
hebben een kleine knutsel
voor u gemaakt en dat
hebben wij aan u verkocht.
Zo kunnen wij een goed
doel steunen. Stichting ‘Het Vergeten Kind’
ontvangt van ons €1327,26. Dat is een heel mooi
bedrag! Dank u wel allemaal!
Kerstdiner in de groepen…
Mooi aangekleed en met de
aller feestelijke gezichten
zaten de kinderen heerlijk te
smullen, te musiceren, te
genieten van het
kerstverhaal bij hun lieve
juffen en meesters in het
lokaal. De twinkelende
lichtjes gaven (en geven
ons) licht in duisternis.
Gelukkig werden de juffen
en meesters bijgestaan door
de altijd trouwe
(klassen)ouders, sommigen
zelfs als ober! Hartelijk dank daarvoor.
Kerstcommissie bedankt…
Alle ouders en teamleden
(in het bijzonder Willem)
die deze kerstvieringen tot
zo’n succes hebben
gemaakt, danken wij van
harte. Wij doen dat
natuurlijk ook namens u.
Het bedenken, het versieren van de school, het
ochtendgebeuren, de inkopen (glühwein), het
opruimen, de goede samenwerking…wij vinden het
bijzonder en fijn dat de ouderraad en de hulpouders
dit voor onze school doen.
Multi media centraal…
In ons cultuurbeleid komen verschillende
disciplines aan bod. En net als bij de wereldreligies
zetten we er ieder jaar één direct in het voetlicht. De
disciplines zijn o.a. dans, theater, drama, beeldende
vorming, wereld erfgoed, muziek en multimedia.
Dit jaar staat multimedia centraal. We kijken uit
naar leuke projecten.
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Media met kleuters…
In januari en februari werken de
kleuters rondom het thema dino’s
en dieren. Als afsluiting van het
thema maakt elke groep een stop
motion animatiefilm met
uitgeknipte tekeningen gemaakt
door de kinderen van de groep.
Het verhaal bedenken de kinderen samen met de juf
of ze gebruiken een bestaand verhaal n.a.v. een
prentenboek. Moniek van der Kaaden maakt met
alle filmgroepjes de animatie en neemt de geluiden
op. Op de website van de school worden de filmpjes
gepresenteerd. Veel kijkplezier alvast!
Juf Sandra ICC-er (Intern Cultuur Coördinator
onderbouw en met zwangerschapsverlof)
Vervanging…
In de vorige Nieuwsbrief heeft u gelezen over
vervangingen. Welke afspraken hebben wij daar
eigenlijk over op school? Wanneer er een juf of
meester ziek is, kunnen wij de pool voor
vervangingen bellen. Hebben zij een vervanger dan
zijn we blij en komt de vervanger zo spoedig
mogelijk naar school. Is er geen vervanger dan
proberen wij dat intern op te lessen. Zeer regelmatig
gaat juf Heleen voor de groep. Een enkele keer
wordt een groep opgedeeld. Deze week hadden we
ook een goede oplossing. Groep 5b mocht
aansluiten bij groep 5a en er werd voor de ochtend
een lokaal ingericht in de hal boven bij het podium.
De juf van groep 5a onderwees samen met haar
stagiaire de beide groepen. Met dank aan juf Daan,
die de groep in eerste instantie op haar vrije dag aan
het werk zette. En gelukkig ’s middags voor ons
beschikbaar was.

Geen luizen de Kerstvakantie..
Net als bij de herfstvakantie willen
we graag luizenvrij starten. Daarom
doen we het op dezelfde wijze. Uw
medewerking is hierbij wederom
noodzakelijk. We willen met u
afspreken dat alle kinderen luizen- en
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netenvrij na de Kerstvakantie
op school komen! Het betekent dat wij u verzoeken
het laatste weekend van de vakantie uw kind(eren)
zelf goed te bekijken en te behandelen indien nodig.
Op maandag of z.s.m. daarna vinden dan de eerste
controles plaats. Een luizenvrije school start thuis!
Poppentheater Amstelveen…
Hierbij het programma van het
poppentheater Amstelveen voor de
maanden januari en februari. Met
in de kerstvakantie al bijzondere
voorstellingen vanaf 2 en 4 jaar!
Net in de brugklas en dan al…

Thomas Dijkstra en Koen Walet, vorig jaar nog
groep 8 en nu brugklassers van het Technasium op
het KKC hebben de Junior Innovation Challenge
2016 gewonnen mee hun idee WheelFree,
navigatiesysteem voor mindervaliden. Uit meer dan
1400 inzendingen zijn zij als winnaar gekozen.
Voorzitter van de jury Henk Jan Smit was zeer
positief. Het idee gaat in 2017 ontwikkeld worden
met hulp van de beide jongens. Meteen na de
bekendmaking waren zij al op de radio bij omroep
Max met een interview. Wat ontzettend leuk!
Voor meer informatie en het filmpje van de
inzending: www.juniorinnovationchallenge.nl
Kijk naar WheelFree. In 2017 is de challenge weer
dus heb je een leuk idee, doe mee!
Sylvia Walet
VRIJE VOGEL Animatiefilm…
Op 5 januari 2017 wordt op NPO3 Z@pp/KRONCRV rond de klok van 18.00 uur de
animatiefilm Vrije Vogel uitgezonden. Kijkwijzer
6+. Vrije Vogel gaat over de jongen Imad. Hij
groeit op in oorlogsgebied. Als hij op een dag een
vogeltje vindt met een gebroken vleugel, neemt
Imad hem mee naar huis. Door voor het vogeltje te
zorgen, komt er hoop in het leven van Imad. En met
het herstel van het vogeltje groeit de kracht in Imad
zijn hart en vindt hij de moed te kiezen voor een
toekomst. De titelsong van de film - Voel Je Vrij is gezongen door Tim Knol. De film is geschreven
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en geregisseerd door Joyce van Diepen (de moeder
van Roemer van Maas uit groep 1/2 Madelief)
De Speelweide en hun goede doel…
Afgelopen zondag 18 december organiseerde de
peuteropvang de Speelweide samen met de
voorschool de Ark een speelmiddag van 12 uur tot
17 uur op de St. Jozefschool. De opkomst was zeer
groot.. De kinderen tussen 2 en 4 jaar die naar
peuteropvang de Speelweide en de voorschool de
Ark gaan, konden hun broers en zussen meenemen
voor die speciale dag. Door onze opvang op zondag
konden de ouders hun kerst inkopen doen. De
opbrengst van het geld dat wij hiermee verdiend
hadden, werd geheel gedoneerd aan Kinderboerderij
Elsenhove. Zij sparen voor houten klompjes voor
jonge bezoekers. Het was een succesvolle dag met
heel veel activiteiten.
Sherida Baumgart, Pedagogisch Medewerker
Speelweide
Lego dagen…

Tijdens de kerstvakantie
organiseert Young Engineers
weer LEGO Dagen op
verschillende plekken in
Amsterdam: http://www.youngeng.nl/lego-workshops/
Koen van der Veldt
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.

eigenlijk zo bekend geworden?
Dat laat onze speciale Kruiskerk-verslaggeefster
Trees te Laat ons tijdens het kinderkerstfeest zien.
Met in de hoofdrol: Jozef, Maria, de burgemeester
van Nazaret, de ezel, de herders… Komen jullie
ook? Het is op kerstavond 24 december (zaterdag)
in de Kruiskerk. Om te zorgen dat iedereen er bij
kan zijn, vieren we het feest twee keer: om 16.30
uur en om 19.00 uur (beide vieringen zijn
hetzelfde). De deuren gaan een half uur van tevoren
open.
We gaan kijken en luisteren naar het kerstverhaal,
en zingen bekende kerstliedjes. Na afloop is er voor
alle kinderen een kleine verrassing. Iedereen is van
harte welkom: kinderen, vaders, moeders, opa’s en
oma’s.
Zie onze website of Facebook-pagina voor meer
informatie. Je kunt ook contact opnemen met
dominee Mirjam Buitenwerf, 06 2033 9808 of
buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl. Graag tot
ziens in de Kruiskerk!
Dominee Mirjam Buitenwerf
Dé toneelschool voor kinderen: de AJTS…
De amsterdamse jeugdteJAterschool geeft vanaf 17
januari 2017 weer een reeks van 12 nieuwe
theaterlessen in Buitenveldert op dinsdagmiddag op
de Antonio Vivaldistraat 15. (basisschool
Kindercampus Zuidas) Er zijn lessen voor kinderen
uit groep 5 t/m groep 8. Wilt u weten of dit wat
voor uw zoon of dochter is? Via deze link vindt u
alle informatie rondom de inschrijving, de lestijden
of de openbare lessen: www.ajts.nl >>
Kerstgroet…

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
Kinderkerstfeest in de Kruiskerk…
Het verhaal over de
geboorte van het kindje
Jezus is een heel beroemd
verhaal. Maar hoe is het
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Belangrijke data…
ma 9 jan start nieuwe jaar…
ma 16 jan studiedag team; kinderen
zijn vrij…
 do 26 jan gr 8 rapport mee…
ma 30 jan gr 8 adviesgesprekken…
di 31 jan gr 8 adviesgesprekken…
do 9 feb gr 2 t/m 7 rapport mee…
di 14 feb rapportgesprekken…
do 16 feb rapportgesprekken…
vr 17 feb studiedag team; kinderen zijn vrij…
ma 20 feb t/m vr 25 feb voorjaarsvakantie…











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