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Beste ouders/verzorgers,









Wist u dat…
 het eiland Texel 2 weken lang
gezellige Amsterdammers en
Amstelveners op visite kreeg?
het onze groepen 8 waren?
zij het hele eiland hebben over gefietst?
zij Ecomare bezocht hebben?
de Slufter bewandeld en bekeken is?
zij bont op de Bonte Avond zijn verschenen?
de ouders bij de terugkomst hun ‘schatten’
weer stevig in de armen sloten?
het ook heel fijn was om weer in het eigen
bed te slapen?

Avondvierdaagse…

Vier avonden heerlijk wandelen in het mooie
Amsterdamse Bos en dan naast rennen, lachen,
grapjes maken, snoepen, halve sinaasappel met een
pepermuntje onder een zakdoek likken ook nog
uitgebreid die lieve geiten in de wei kunnen aaien!
Wat wil je nog meer?
OR leden gevraagd…
De Ouderraad van de St
Jozefschool is voor volgend jaar
op zoek naar nieuwe leden. Vindt
u het leuk om de leerkrachten te
assisteren bij de leukste feesten
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voor de kinderen? Vindt u het leuk om in een
gezellig team van ouders (van groep 1 t/m groep 8)
samen te werken? Meld dan aan bij één van de OR
leden. Of stuur een mailtje naar
stjozef.or@askoscholen.nl. Wilt u extra informatie?
Mail dan naar Karine Zuidgeest (voorzitter)
kzuidgeest@ziggo.nl of Wies Scheuler (secretaris)
W.Schueler@kpnplanet.nl
Zo draagt ieder een eigen steentje bij aan een leuke
basisschooltijd voor de kinderen!
Mirakel, onze partner in de Brede School…
Kinderopvang Mirakel staat al meer
dan 20 jaar voor professionele
kinderopvang voor ieder kind. De
constante aandacht voor onze
pedagogische kwaliteit, medewerkers
en sfeer op de vestigingen heeft er in 2013 toe
geleid dat wij bij de top 5 van de beste
kinderopvangorganisaties van Amsterdam horen.

BSO Mirakel Kalfjeslaan is één van onze
vestigingen en graag vertellen wij u wat deze
vestiging zo bijzonder maakt:
• Gevestigd in Sint Jozef School;
• Ruime mogelijkheid voor spelen ook buiten de
groepen: gymzaal, hal en grote
buitenspeelruimte;
• Mirakel Next: speciaal opvang concept voor de
oudere kinderen die meer vrijheid en
zelfstandigheid willen;
• Themagericht werken door middel van diverse
knutsel-, kook- en spelactiviteiten;
• Veel extra activiteiten, zoals verschillende
workshops gedurende het jaar, Sterrenjacht,
sportdag, danslessen en uitstapjes in de
vakanties;
• Ieder kind is bijzonder en dat willen we de
kinderen ook leren. Ouders merken dit door:
o
De dagelijkse overdracht
o
10 minuten gesprekken
Daarnaast denken wij met de ouders mee, door het
aanbieden van:
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•
•
•

Flexibele opvang, zoals 6 ruildagen per jaar,
opvang bij calamiteiten en bijvoorbeeld
periodiek opvang;
Een warme maaltijd uit de Mirakelse
Wonderpan;
Haal- en brengservice naar (sport)clubs.

Bij Mirakel is ieder kind bijzonder!
Wij vinden het belangrijk dat een kind zich thuis
voelt en de juiste aandacht krijgt. Wij hebben een
grote betrokkenheid bij de ontwikkeling van onze
kinderen om hen te helpen om evenwichtige en
zelfstandige personen te worden.







woe 25 jun afscheid gr 8a voor genodigden
do 26 jun rapport mee
vr 27 jun Eindfeest
vr 4 jul school tot 14.45uur
vr 4 jul na 14.45 VAKANTIE!

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

Wilt u eens komen kijken? Wij nodigen u graag uit
voor een rondleiding. U kunt hiervoor contact
opnemen met ons afdeling plaatsing en planning
020 – 661 3035 of mailen naar
info@kdvmirakel.nl.
Met vriendelijk groet,
Esther de Vries, officemanager Mirakel
Eindfeest…

De voorbereidingen van het Eindfeest zijn al weer
in volle gang. Via de klassenouders heeft de
Ouderraad een oproep gedaan voor het rekruteren
van de hulptroepen. Meld aan en teken in, want u
kent het gezegde: vele handen maken……………..
een geweldig Eindfeest!
Tenniskamp in de vakantie…
Zin in tennissen met de kennissen? Klik hier voor
het zomertennisprogramma van Buitenveldert
Belangrijke data…






ma 26 en di 27 voorlopig
advies gesprekken groepen 7

do 29 mei Hemelvaart

vr 30 mei kinderen vrij
ma 9 jun 2e Pinksterdag
do 12 jun kleuterafscheid voor genodigden
woe 18 jun afscheid gr 8b voor genodigden
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