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Beste ouders/verzorgers,















Wist u dat…
 de kinderen van de St. Jozefschool
welkom waren in de St. Augustinuskerk?
 wij hier ons eigen kerstfeest
mochten vieren?
de groepen 3 het lied Say Amen zongen?
wij samen veel kerstliedjes gezongen
hebben?
alle kinderen, van kleuters tot groep 8, uit
volle borst meezongen?
pianiste Magda Lesiak ons op de piano
begeleidde?
groep 7a het kerstspel vanuit het oogpunt van
de herbergier speelde?
zij dit fantastisch gedaan hebben?
de ‘mopperige’ herbergier’ het kindje Jezus
uiteindelijk toch ook een kanjer vond?
Dieneke en Antonia in de kerk hebben
gemusiceerd?
er ook solisten (kinderen van verschillende
groepen) de coupletten zongen?
het kinderkoor van de kerk Prima Voce als
toegift nog een prachtig lied ten gehore
bracht?
de opbrengst van onze goede doel
spectaculair is onthuld?
wij Stichting Jarige Job blij kunnen maken
met €1442,50?

nieuwsbrief

19-12-2014

Contactpersonen…
In de bijlage treft u een brief over
contactenpersonen. Wie zijn onze contactpersonen
op school en wat is hun functie?
Uiterton…
Niets te doen in de kerstvakantie. Wellicht zijn de
kerst inloopdagen van de Uiterton iets voor u?
Naschools turnen in de gymzaal…
Voor de kinderen van onze
school komen er na de
kerstvakantie leuke
sportmogelijkheden aan. De groepen 2 t/m 5 krijgen
namelijk tijdens de gymles 3 kennismakingslessen
turnen. Van een echte turndocent! Voor de kinderen
die door deze lessen enthousiast raken voor de
sport, begint in februari een naschoolse activiteit
turnen in de gymzaal van onze school. Op
donderdagmiddag van 15:30 tot 16:30 uur voor
groep 1-2 en van 16:30 tot 17:30 uur voor groep 3
t/m 5. De lessen worden gegeven voor Marret en
Wout van turnvereniging ODIN uit Amstelveen.
Ben je na de naschoolse activiteit dus echt helemaal
gek op turnen geworden? Dan kun je daar lid
worden. Of bij een andere vereniging natuurlijk. De
Talententent kan jou helpen kiezen. Zit je in groep
6-8? Niet getreurd: jullie krijgen 3 tafeltennislessen
tijdens gym! En ook voor jullie is er een naschoolse
activiteit: op donderdag van 16:30 tot 18:00 uur bij
tafeltennisvereniging AMVJ op sportpark het
Loopveld. Meer over deze, en alle andere
naschoolse activiteiten van de Talententent,
ontvangen jullie in januari. Dan wordt het
Talentententboekje weer uitgedeeld op onze school.
Kun je daar niet op wachten? Kijk dan op de
website: www.dynamo-amsterdam.nl/talententent
Tom Sloetjes
Werkdagen: maandag t/m donderdag
Mobiel: 06-34659321
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pak(ken) ophalen bij een van de afhaalpunten op het
Gelderlandplein, o.a. de Albert Heijn!
GRAAG TOT 21 DECEMBER TIJDENS DE
SANTA RUN!

De allerbeste wensen voor 2015…

Bijschrift foto: Juf Marret geeft les bij een vorige naschoolse
activiteit turnen in Buitenveldert.

Santa Run…
LOOP JE OP ZONDAG 21
DECEMBER MEE MET DE ROTARY
SANTA RUN AMSTERDAM
GELDERLANDPLEIN?
http://amsterdam.rotarysantarun.nl/
WAT?
Een ca. 3 km lange fun-kerstloop voor jong en oud. De
deelnemers lopen, verkleed als Kerstman, het eenvoudige
parcours in en rond het Winkelcentrum Gelderlandplein.
Het is geen wedstrijd en wandelen mag ook. Het is een
echte ‘fun run’!
WAAR?
Start en Finish bevinden zich op het Winkelcentrum
Gelderlandplein (Amsterdam – Buitenveldert). Het
parcours loopt o.a. rond het winkelcentrum en het park.
WANNEER?
Verzamelen op zondag 21 december 2014 vanaf 10.30
uur. Om 11.30 UUR is de warming up.
HET STARTSCHOT KLINKT OM 12.00 UUR (DOOR
FREEK DE JONGE).
WAAROM?
Als je meedoet aan de Rotary Santa Run
Gelderlandplein, dan steun je twee goede doelen. Deze
zijn: “Leerorkest Amsterdam” en “Liliane Fonds”
Bovendien kom je alvast helemaal in de kerststemming.
En misschien wel de beste reden om mee te doen: Het is
gewoon gezellig, leuk en een beetje sportief!
WIE?
Rotaryclub Amsterdam-Minerva i.s.m. Winkelcentrum
Gelderlandplein
e-mail: amsterdam@rotarysantarun.nl
MEEDOEN?
Dat kan in het Santa Run kerstman-pak, dit pak kost €
10,00. Voor dit bedrag krijg je een compleet pak met
baard, muts, startnummer en een schitterende medaille
bij de finish. De pakken zijn er in twee maten, één voor
volwassenen en één voor kinderen (tot ca. 1.35 lengte).
Je kunt je inschrijven via de digitale inschrijfmodule en
direct betalen via iDeal. Je ontvangt dan per e-mail een
bevestiging. Daarmee kun je vanaf 6 december je
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Hanneke, Sandra, Françoise, Tjitske, Liesbeth,
Ingrid, Jacky, Annemieke, Heleen, Jacobien,
Rinus, Niels, Maaike, Steffie, Mirjam, Hella,
Monique, Daniela, Lisette, Eva, Rineke, Ellen,
Renate, Tjalling, Edwin, Wijnanda, Mariette,
Johan, Sarah, Charlotte, Willem, Inez, Gijs,
Ivica, Kimke, Romy, Mieke, Wim, Nel, Fransje
en Reina wensen u heerlijke feestdagen vol
liefdevolle momenten toe en zien u graag weer
terug op 5 januari.
Belangrijke data…










ma 5 jan 2015 start school
do 22 jan gr8 rapport mee
ma 26 jan en di 27 jan:
adviesgesprekken gr 8
woe 11 feb carnaval
do 12 feb 1e rapport mee
ma 16 en di 17 feb rapportgesprekken
vr 20 feb studiedag; kinderen zijn vrij
ma 23 feb t/m vr 27 feb voorjaarsvakantie

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

Pagina 2/2

