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Beste ouders/verzorgers,







Wist u dat…
 de Jozefschool volop in de lente is?
 dit te zien is aan vrolijke
lentekleuren?
lentebloemen in de kleutertuintjes uitkomen?
in het kleuterleerplein ‘boerderij in de lente’
gespeeld wordt?
zelfs twee kleuterleerkrachten dezelfde
lentekleding droegen?
de kleuters op de geitenboerderij lentegeitjes
hebben verzorgd?
u de lentekriebels kan meebeleven door het
bekijken van de lentefoto’s?

In boerenoverall en met klompen aan de dieren verzorgen en in de
boerderijwinkel de producten van het land verkopen!

Hoera, een lentebaby geboren…
Juf Ivica en haar man hebben vorige week vrijdag
een wolk van een dochter gekregen.
Ze heet Jessie. Haar grote zus is
superblij en heel lief voor haar
kleine zusje. Van harte proficiat
gewenst van ons allemaal!
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Workshop meer- en hoogbegaafdheid…
Amsterdam Zuid biedt een workshop aan voor
ouders van meer- en hoogbegaafde kinderen. In de
flyer staat voor ouders uit Amsterdam Zuid, doch
wij gaan er altijd van uit dat alle berichten bestemd
zijn voor ouders van kinderen die op een
Amsterdamse school zitten. Klik maar hier.
Jeugdvakantieplan…
De Bond van Amsterdamse Vakantiekampen
presenteren graag de activiteiten van de dagkampen
via de website. Kinderen van Amsterdamse scholen
kunnen wanneer zij meedoen aan deze kampen
iedere dag doorbrengen in de natuur, maar zijn ’s
avonds weer lekker thuis. Binnenkort ontvangt u de
uitgebreide kleurenbrochure. De ervaring leert dat
de kampen snel vol zijn, dus daarom de link naar de
website:
www.jeugdvakantieplan.nl
Bezoek aan Woonzorgcentrum
Buitenveldert…

we weer. Blij, en voldaan. Wat een sfeer en wat een
goed idee!
Juf Charlotte
Palmpasen…

Vrijdag 11 april vieren wij
Palmpasen. Op die dag lopen de
groepen 1 tot en met 4 met
zelfversierde palmpaasstokken
een optocht door de buurt. Vanaf
11.30 uur starten we vanaf de
Kalfjeslaan en we arriveren voor
12 uur weer op school. U bent van
harte uitgenodigd om langs de
route van de optocht onze kinderen toe te zwaaien.
(route: Catharina Van Clevelaan, Schepenenlaan,
Hendrik van Borsselenkade, brug richting oude
Michiel de Ruyter, Rentmeesterslaan (langs de
sloot), Kalfjeslaan)
Op donderdag 10 april maken de groepen de
palmpaasstok met behulp van de kinderen uit de
hogere groepen. De kinderen van groep 5 maken
ieder een stok voor de bewoners van het
zorgcentrum en overhandigen deze vrijdag 11 april
persoonlijk.
Voor de kinderen van groep 1 tot en met 4 het
verzoek om van huis mee te nemen voor 10 april:
(vanaf 7 april in te leveren in de klas)



Groep 7b ging op 1 april gewapend met
meegebrachte - en dus zelf uitgekozenspelletjes naar het verzorgingshuis waar een 12- tal
bewoners gelaten zat te wachten. De begeleidster
verzuchtte dat de mensen maar moeilijk te
motiveren waren om van hun kamer af te komen en
werd een beetje zenuwachtig van de groep van 36
kinderen. Maar na wat geschuif met krukjes, wat
overredingskracht en het enthousiasme van de
kinderen, zaten de oude dames al snel te
pimpampetten, ganzenborden, wie-is-wie-en en te
kaarten. Of ze keken toe hoe de kinderen samen een
spelletje speelden. Drie kinderen mochten met een
kar limonade serveren en lekkers uitdelen. Er werd
gepraat, geduldig geluisterd, uitgelegd en gespeeld.
Ik was trots op de klas. Na een uur ruimden we op
en zongen tot slot nog een vrolijk lied waarbij we
klapten in de handen en stampten op de grond. Er
werd vrolijk meegedaan. De gelaten sfeer was
volledig weg en zwaaiend en dag zeggend gingen
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1 palmpaasstok (zelf maken of te koop bij
Klarenbeek) omwikkeld met crêpepapier *
4 à 5 stuks (niet meer) versieringen voor aan de
stok

* School zorgt voor het crêpepapier (af te halen bij
de eigen groep). Kaartjes, zelfgemaakte
versieringen en het broodhaantje worden door
school op 10 april verzorgd.
De Palmpaasstok wordt gemaakt voor mensen die
wat extra aandacht kunnen gebruiken bijvoorbeeld
een eenzame oudere of een zieke. Bedenk vooraf
met uw kind aan wie zij/hij de stok gaat geven. We
willen graag de traditie in stand houden en de stok
echt weggeven. Soms moeilijk voor uw kind maar
wel belangrijk en leerzaam in het kader van
naastenliefde.
Juf Françoise
Het wordt een extra gezellige tocht…
Onze school doet aan
lessen ‘burgerschap’. Zo
brengen onze groepen
graag een bezoekje aan
het woonzorgcentrum
Buitenveldert, maar zijn we dit schooljaar ook
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gestart met kennismaken en bezoekjes brengen aan
het kinderdagcentrum Nifterlake. Bij Nifterlake
brengen kinderen met een ontwikkelingsachterstand
hun dag door. De kinderen zijn net zoals alle
kinderen. Ze willen plezier maken, spelen en zich
ontwikkelen. Ze hebben daar extra begeleiding bij
nodig en allerlei aanpassingen. Kleine groepen, veel
individuele aandacht, een aangepast gebouw en
vaak een rolstoel of ander aangepast materiaal. Bij
Nifterlake krijgen zij een eigen dagprogramma. Zij
spelen buiten, zwemmen, spelen met
gespecialiseerd speelgoed, maken muziek, luisteren
naar muziek, snoezelen (ervaren met je zintuigen),
oefenen op de computer. De kinderen krijgen
fysiotherapie, logopedie of ergotherapie zodat zij
zich optimaal kunnen ontwikkelen. En… ontvangen
graag bezoekjes van andere kinderen.
Wat voor bezoekje is er dit keer geregeld?
Groep 8a haalt een groep kinderen tussen de 10 en
14 jaar van Nifterlake op. Ze krijgen daar eerst
rolstoelduwles (stoepje af en stoepje op) en daarna
komen ze samen naar onze school om mee te lopen
in de Palmpaasoptocht van de groepen 1 t/m 4.
Natuurlijk gaan er begeleiders van Nifterlake mee.
Deze palmpaasoptocht wordt daarom een bijzonder
gezellige optocht. Zoals gezegd: u bent van harte
welkom!
Een berichtje vanuit de St. Augustinuskerk…
Zondag 13 april a.s. is het
Palmzondag.
In de gezinsviering van
10.30 uur, met medewerking
van ons kinderkoor Prima Voce, vieren we de
intocht van Jezus in de stad Jeruzalem. Alle
kinderen worden uitgenodigd om met een versierde
Palmpaasstok te komen. Op 18 april a.s. is het
Goede vrijdag. ‘s Morgens om 11.00 uur is er voor
de kinderen een filmpresentatie over het
Paasverhaal, in de kerk. Om 19.00 uur zal ons
Tienerkoor Vivace delen zingen uit de Musical
Jesus Christ Superstar.
Iedereen is van harte welkom!
De Werkgroep Gezinsvieringen Augustinuskerk

Herhaald berichtje…
S.v.p de fietsen bij hek netjes (en
voorbij de poorten) stallen! Geen
fietssturen door het hek! Kleuters
kunnen zich hieraan bezeren. De
afspraak met onze buren
(Moadon) is dat er geen fietsen bij en tegen hun
gebouw geplaatst worden. Graag uw aandacht
hiervoor.
Belangrijke data…













vr 11 apr Palmpasen
ma 14 apr entreetoets gr 7
di 15 apr entreetoets gr 7
woe 16 apr Paasviering
vr 18 apr Goede Vrijdag
ma 21apr 2e Paasdag
di 22 apr entreetoets gr 7
woe 23 apr entreetoets gr 7
do 24 apr entreetoets gr 7
vr 25 apr Koningsspelen
ma 28 apr t/m vr 9 mei meivakantie

Met vriendelijke groet,
Eva Kock, Françoise Blaauw, Ivica Grobben (met
verlof) (bouwcoördinatoren)
en Reina Atteveld (directeur)

Volleyballen tegen andere ASKOscholen…
Een team van fanatieke sportieve leerkrachten
speelde deze week gezellig 4 potjes volleybal tegen
collega’s van andere scholen. Herkent u ouddirecteur Jan-Willem nog? Hij zorgde voor flink
wat punten. Helaas ging de beker niet naar ons.
Maar ach.. meedoen is ….
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