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Beste ouders/verzorgers,














Wist u dat…
 de voorbereidingen voor het
Eindfeest nu bezig zijn?
 OR leden het Eindfeest als kers op
de taart zien?
zij vele avonden (gezellig) over het Eindfeest
hebben vergaderd ?
zij daarom een heel goed Eindfeest kunnen
neerzetten?
ook teamleden in de Eindfeestcommissie
zitten?
het Eindfeest ook het kersje op de taart voor
de kinderen is ?
zij aan de leukste spelletjes Eindfeestelijk
kunnen meedoen?
de leerkrachten stipt om 17.00 uur het
Eindfeest openen met een (haha) malle act?
er geschminkt gesprongen, gedanst,
gezongen, geplaybackt, gelachen, gespeeld
wordt op het Eindfeest?
u Eindeloos zult genieten van de
feestoptredens van de kinderen bij het
Pannaveldje?
het team iedereen een gezellig Eindfeest
toewenst en u graag ontmoet?
de avond natuurlijk feestelijk Eindigt om
20.00 uur?

op tijd zicht hebben op jongere broertjes en zusjes.
U kunt hiervoor contact opnemen met Jacky
Grootes
De nieuwe juf of meester…
U treft hier de groepsindeling voor
volgend schooljaar aan. Het is altijd
voor de kinderen een spannend
moment om te vernemen wie hun
nieuwe juf of meester wordt.
de Zonnebloem
de Klaproos
de Tulp
de Margriet
de Bosviool
groep 3a
groep 3b
groep 4a
groep 4b

Informatie passend onderwijs…
Hier vindt u een brief van het
samenwerkingsverband en een informatiegids over
passend onderwijs.

groep 5a

Broertjes/zusje snel aanmelden…
De besturen van
Amsterdam hebben
een gezamenlijk
aannamebeleid afgesproken. De Sint Jozefschool
participeert hierin. Drie keer per jaar is er een
plaatsingsronde. Het is vanwege het aantal
beschikbare plaatsen per ronde van belang dat wij

groep 6a

nieuwsbrief
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groep 5b

groep 6b
groep 7a
groep 7b
groep 8a

ma, do en vrij,: Inez de Ruiter
di en woe: Jacobien Gerbrandij
ma, di en woe: Ellen Kolk
do, vr: Eva de Beijer-Kock
di t/m vr: Sandra Beckers,
ma: lio-stagiaire Daan Kestein
ma, di, do en vrij Liesbeth
Bouwmeester,
woe: Kimke Vierhout
ma t/m vr: Sarah den Ouden
di: lio-stagiaire: Daan Kestein
ma t/m vr: Annemieke Feijen
ma t/m vr: Maaike van Hassel
ma en di: lio-stagiaire Romy Vriens
ma: Jacobien Gerbrandij
di t/m vrij: Steffie Hirs
ma, di en woe: Rineke Kok
do en vrij: Kimke Vierhout
ma, di en woe om de week: Renate van
der Laan
woe om de week, do en vr: Françoise
Blaauw
ma, di en woe: Mariette Moos
do en vrij: Wijnanda van Marken
ma, do en vrij: Gijs Schuurmans
di en woe: Lisette Kluppel
ma: Tjalling Lemstra
di t/m vrij: Johan van Ommen
ma, di en woe: Charlotte van der Putten
do en vrij: Ivica Grobben
ma en 16 x dinsdagen: vacature
24 x di, woe, do en vrij: Edwin Lips
ma, di, do en vrij: Monique Kahmann
woe: Gijs Schuurmans
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groep 8b
Intern
begeleider

Intern
begeleider
Remedial
Teaching
Begeleidster
Plusklas
Onderwijs
assistenten
Beeldende
vorming
Gymnastiek
Conciërge
Administratie
ICT

Teamleiders
Directeur

ma, di, do en vrij: Tjitske Boringa
woe: Tjalling Lemstra
ma t/m woe:
Mirjam de Jongh-Honsdrecht
Voor de kleutergroepen: zonnebloem,
klaproos, tulp en alle a-groepen.
di t/m do:
Ingrid Bruinsma
Voor de kleutergroepen: margriet,
madelief en bosviool en alle b-groepen
woe om de week; Renate van der Laan
di ,woe en do tot november: Annemarie
Fritschy
di: Inez de Ruiter
ma t/m do:
Heleen de Gans
di en do: Tjalling Lemstra
di t/m vr: vacature
ma t/m vr: Willem van der Raad
di, woe, do en vrij, Jacky Grootes
ma: Rinus Goede
woe: 13x Monique Kahmann
ma:
Eva de Beijer-Kok (onderbouw)
Françoise Blaauw (middenbouw)
Ivica Timman (bovenbouw)
ma t/m do: Reina Atteveld (ambulant)

Juf Hanneke van Barneveld is nog met ziekteverlof
en is enkele uren op school aanwezig voor
Remedial Teaching taken. U treft ook meester
Cenne (gymnastiek) niet aan. Zijn contract is van
rechtswege beëindigd. De procedure voor een
gymnastiekleerkracht is opgestart. Meester Edwin
en juffrouw Lisette zijn nieuw bij ons op school
maar wel al lang onze collega’s. Hee, hoe kan dat?
Zij zijn nu nog werkzaam op een van de andere
scholen van ons bestuur, dus echte collega’s Zij
stellen zich gauw aan u voor.
Vakantierooster en meer…
herfstvakantie
Kerstvakantie
voorjaars vakantie
Goede Vrijdag + Pasen
Koningsdag
meivakantie
2e Pinksterdag

13-10-2014 t/m 17-102014
22-12-2014 t/m 2-1-2015
23-2-2014 t/m 27-2-2015
3-4-2015 + 6-4-2015
27-4-2015
4-5-2015 t/m 15-5-2015
25-5-2015

Extra vrij dagen + studiedagen…
gr 1 t/m 2 vrij i.v.m.
studiedag
gr 1 t/m 8 vrij i.v.m.
studiedag
gr 1 t/m 8 vrij i.v.m.
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19-9-2014
27-10-2014

studiedag

Bijzondere eindtijden…
donderdag 18-12-2014
vrijdag 19-12-2014
vrijdag 26-6-2015
vrijdag 3-7-2015

12.00 uur i.v.m. kerstdiner
12.00 uur
12.00 i.v.m. Eindfeest,
17.00uur feest
12.00uur

Agenda speciaal…
Informatieavond
groep 1 t/m 4
Bijeenkomst klassenouders
1 t/m 4
Informatieavond
groep 5 t/m 8
Bijeenkomst klassenouders
5 t/m 8
Fotograaf
Schoolreisje 1 t/m 7
Kennismakingsgesprekken
Kinderboekenweek
Wereldgodsdienst
Boeddhisme
Boeddhisme intro voor
belangstellende ouders
Sint Maarten
Sinterklaas
Kerstviering
Carnaval
Cito eindtoets groep 8
Koningsspelen
Avondvierdaagse

25-8-2014: 19.00-20.00
uur
25-9-2014: 20.15-21.00
uur
26-9-2014: 19.00-20.00
uur
26-9-2014: 20.15-21.00
uur
8-9-2014 + 9-9-2014
18-9-2014
Periode: 15-9-2014 t/m
10-10-2014
1-10-2014 t/m 10-102014
28-10-2014 t/m 7-112014
28-10-2014: 8.30 uur
11-11-2014
Woensdag 3-12-2014
Donderdag:18-12-2014
Woensdag 11-2-2015
21-4-2015 22-4-2015
23-4-2015
24-4-2015
18-5-2015 t/m 21-52015

Cultuur onderbouw…
Cultuureducatie stond dit
schooljaar in het teken van
theater. Alle kleuters hebben dit
schooljaar dramalessen gehad van
juf Dorus. De les voor alle kleuters ging over een
jongetje dat zijn fantasie verloren was. Samen met
zijn moeder en onze kinderen ging hij op zoek naar
de tovenaar van Amsterdam. Hij woont in het
Amsterdamse Bos. Wisten jullie dat?

Groep 2 kreeg nog een paar extra bijzondere lessen.
En wel voor de grand finale!
Elke groep had een eigen sprookje uit het grote St.
Jozef Sprookjesboek. Samen met juf Dorus werden
de rollen goed geoefend. De voorstelling was een
daverend succes met prachtige muziek erbij!
En…wat een jonge talentjes! And the nominees
are…….

20-2-2015
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Sandra Beckers, leerkracht Tulp (groep 1/2)en
cultuurcoördinator onderbouw
Cultuur middenbouw…
Begin juni hebben alle groepen van
de middenbouw deelgenomen aan
enkele theaterworkshops. De
groepen 3 hadden gekozen voor de
workshop “Mixed op poppenkast”. Eerst speelde de
docent poppenkast en aansluitend daarop gingen de
kinderen leren zelf poppenkast te spelen. Groep 4b
ging met de docent stokpoppen maken om daarna
met deze poppen een korte presentatie te maken.
De groepen 5 en groep 4a hadden gekozen voor de
workshop “Theater kriebels”. Eerst werd hen het
één en ander uitgelegd over toneelspelen. Daarna
gingen de kinderen zelf scènes maken en die aan
elkaar presenteren. De kinderen en leerkrachten
hebben het als erg leuk ervaren!
Rineke Kok, leerkracht groep 5 en
cultuurcoördinator middenbouw
Cultuur bovenbouw…
In oktober deden alle groepen mee
aan een project over de beeldend
kunstenaar van Gogh. De leerlingen
tekenden naar aanleiding daarvan
hun eigen kunstwerk in POP art. In
maart verdiepten alle groepen zich in
het werk van Rodin schilder/beeldhouwer.
Vervolgens boetseerden zij van klei menselijke
figuren, die in de klas werden geëxposeerd. In mei
tenslotte brachten alle groepen 4,5 en 6 een bezoek
aan museum De Hermitage. Zij kregen een korte
rondleiding met uitleg langs de tentoonstelling ,, De
Zijderoute” en schilderden daarna in het atelier met
inkt prachtige kleuren op zijdepapier.
Johan van Ommen, leerkracht groep 6 en
cultuurcoördinator bovenbouw

Heeft u het al gezien? Op het schoolplein zijn weer
rond duikelende kinderen gesignaleerd. Buikwaarts
voorover en buikwaarts achterover, met één knie
voorover en met één knie achterover; zittend met de
armen onderlangs / handen vast voor de
scheenbenen voor - en jawel ook achterover! U
raadt het al: we hebben een duikelstang op het
schoolplein. Niet zo maar een duikelstang, nee…
een duikelstang geschonken als afscheidscadeau
door de kinderen en ouders van onze groepen 8.
Heel hartelijk dank namens alle kinderen en
teamleden. We zijn er oprecht erg blij mee!
Laatste nieuwsbrief…
Volgende week ontvangt u de
laatste nieuwsbrief van dit
schooljaar met natuurlijk de allerlaatste
mededelingen (wellicht foute data corrigeren; sluipt
er zo makkelijk in) en de gebruikelijke
vakantiegroet! Voor nu een fijn Eindfeest!
Belangrijke data…



vr 27 jun Eindfeest
vr 4 jul groep 5 t/m 7 school tot
14.45uur

za 5 jul VAKANTIE!

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

Groepen 8 bieden school iets aan…

nieuwsbrief
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