Onderbouw/ Middenbouw/ Bovenbouw
Kwartaalbericht 3 schooljaar 2018-2019

Beste ouders/verzorgers,

(tot de meivakantie)

Kwartaalbericht…
Allereerst willen wij u een gelukkig en voorspoedig 2019 wensen. Ook in het nieuwe jaar brengen we u via het
kwartaalbericht op de hoogte van de activiteiten die we de komende periode op de agenda hebben staan. De
seizoenen zijn goed terug te zien in onze klassen. Vanuit de wintermaanden zullen we toewerken naar de lente.
Carnaval zullen we uitbundig vieren en er is aandacht voor de St. Jozefdag. We lichten in dit bericht een tipje van
de sluier op over alle activiteiten in het voorjaar.
Studiedagen…
Alle kinderen zijn maandag 21 januari vrij, want dan hebben de leerkrachten een studiedag. Ook donderdag 28
maart en donderdag 18 april staan er studiedagen op het programma en zijn de kinderen vrij. Vrijdag 15 februari,
de dag voor de voorjaarsvakantie, zijn alle kinderen ook vrij.
1e Rapport…
Donderdag 7 februari krijgen de kinderen vanaf groep 2 tot en met 7 het eerste rapport mee naar huis. In de week
van 11 tot en met 14 februari zijn er 10 minutengesprekken over de voortgang van uw kind. In de groepen 6 en 7
voeren we voor het eerst gesprekken met uw kind erbij. Hiermee willen we de kinderen meer betrekken bij hun
leerproces en zo meer eigenaar laten zijn van hun leren. Ongeveer 3 weken van te voren kunt u zich weer digitaal
inschrijven ditmaal via Parro. Wij laten u t.z.t. exact weten wanneer en hoe dit kan.
Groep 6b krijgt i.v.m. de leerkrachtenwisseling het rapport eerder namelijk op dinsdag 22 januari. In de periode
daarna zullen rapportgesprekken gepland worden.
De groepen 8 krijgen het rapport ook iets eerder. Donderdag 24 januari krijgen de kinderen het rapport mee naar
huis. Op maandag 26 januari en dinsdag 27 januari zijn de adviesgesprekken. De leerkracht nodigt u en uw kind via
Parro uit.
Carnaval…
Woensdag 27 februari vieren wij carnaval. De hele dag is de school omgetoverd tot ‘Dartelhonk’. De kinderen
mogen verkleed op school komen, alleen verzoeken we u geen speelgoedpistolen en speelgoedzwaarden mee te
geven. In de klas worden er spelletjes gespeeld en er is voor iedere bouw een extra feestelijke activiteit ingepland.
Voorjaarsvakantie…
Op donderdag 14 februari 15.45 uur start de voorjaarsvakantie tot en met zondag 24 februari.
Kunstenaar…
Elk schooljaar staat er een kunstenaar centraal in school. In maart werken we met alle kinderen een week lang aan
allerlei opdrachten. T.z.t. leest u in de Nieuwsbrief aan welke kunstenaar we aandacht zullen besteden.
Sint Jozefdag…
De naamdag van onze school wordt jaarlijks op 19 maart gevierd. We lezen het verhaal van Jozef voor en branden
een kaarsje en de kinderen krijgen een traktatie.
Koningspelen…
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Vrijdag 12 april zijn de Koningsspelen. Deze dag staat in het teken van sport. Per bouw komt er een sportief
programma. De nieuwsbrief informeert u hierover. Natuurlijk zijn er sportieve hulpouders nodig voor die dag dus
houd graag een plekje vrij in uw agenda.
Wereldgodsdienst Jodendom…
De periode 1 april tot onze Paasviering besteden wij aandacht aan de wereldgodsdienst het Jodendom. Er is voor
alle groepen een introductieles onder begeleider van Marielle Kappert (vervanger van onze identiteitbegeleider
Wim Wever). D.m.v. een leskist vol attributen maken de kinderen kennis met de gebruiken van het geloof, zij
leren over de historische context en hoe het geloof nu beleefd wordt. De oudste kinderen brengen een bezoek aan
de synagoge. Wanneer data bekend zijn, wordt u van harte uitgenodigd voor de begeleiding. Ook voor u is er een
introductieles (zo wordt u meegenomen in wat de kinderen erover leren). Deze bijeenkomst staat gepland op woe 4
april om 8.35uur tot ongeveer 9.15. U bent van harte welkom.
Pasen…
De palmpaasoptocht vindt plaats op donderdag 11 april. De groepen 1 tot en met 4 lopen met een zelf versierde
palmpaasstok een optocht door de wijk. In de Nieuwsbrief zult u op de hoogte worden gehouden over wat er
allemaal nodig is om deze mooie palmpaasstokken te maken.
Pasen wordt gevierd op woensdag 17 april. De kinderen zullen in de klas het verhaal rond Pasen lezen, er worden
spelletjes gespeeld, ze krijgen iets lekkers en we zoeken paaseieren. De school is gewoon om 12.30 uur uit.
Mattheus Passion…
Woensdag 17 april vindt er wederom een Kinder-Mattheus-Passion plaats in het kader van Pasen. Voor het orkest
zijn we op zoek naar musicerende ouders die kunnen spelen op: viool, altviool, cello, contrabas, dwarsfluit, hobo of
fagot. We zoeken ouders die van bladmuziek kunnen lezen, zelf de muziek kunnen instuderen en op woensdag 17
april in de gelegenheid zijn om 's morgens bij de generale repetitie en 's avonds bij de uitvoering het kinderkoor te
begeleiden. Er zullen nog twee repetities ingepland worden om samen met de andere ouders te oefenen. Ook zijn
we op zoek naar ouders die het leuk vinden om mee te zingen in het leerkrachtenkoor. Als volwassenen zullen we
één lied vierstemmig ter gehore brengen. Bent u geïnteresseerd dan kunt u zich aanmelden bij juf Kimke
k.vierhout@askoscholen.nl. Kimke stuurt u de muziek dan toe zodat u thuis kunt oefenen.
Meivakantie…
De meivakantie begint al op woensdag 17 april om 12.30 uur.
Voorbereiding Avondvierdaagse…
Maandag 6 mei start de avondvierdaagse. De inschrijving vindt al eerder plaats namelijk in de weken voor de
meivakantie. In de Nieuwsbrief leest u meer hierover.
Website…
Op de website kunt u verder lezen over alle ins en outs van onze school. Heeft u interesse voor bijvoorbeeld ons
schoolplan voor dit schooljaar, dan kunt u inloggen op het afgeschermde ouderdeel. De inloggegevens hiervoor
heeft u ontvangen van uw groepsleerkracht of kunt u opvragen bij de directie.
Ziek of verlof…
Het ziekmelden van uw kind kan per mail: stjozef.ziekmelden@askoscholen.nl of per telefoon op
020-6432020. De ziekmelding moet voor het begin van de lessen gedaan zijn. Als een afwezige
leerling om 09.00 uur nog niet door de ouders/verzorgers afwezig is gemeld, dan neemt de school
contact op met de ouders.

Verlofaanvragen…
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Het onderwijs in Nederland is verplicht voor alle kinderen vanaf 5 jaar. Scholen bepalen samen met de MR-en het
jaarrooster met schooldagen, studiedagen, vrije dagen en het vakantieschema. In de wet is een verlofregeling
opgenomen om de mogelijkheid te geven voor bijzondere momenten verlof te verlenen aan ouders. Hier zijn strikte
regels aan verbonden. De handhaving van de regels vindt plaats door de leerplichtambtenaar. Wanneer een school
de regels niet goed toepast krijgt de school een boete. Omdat dit voor ons extra werk en kosten oplevert, worden de
regels aangaande verlof de komende jaren ook door ons strikter gevolgd. Graag uw aandacht hiervoor. U kunt de
regels en uitzonderingen op de regels lezen op de site van de gemeente Amsterdam, Amstelveen en ministerie
onder leerplicht. Wilt u toetsen of u in aanmerking komt voor een gewenst verlof, neemt u dan contact op met
Vicky Hecker van onze administratie.

Onderbouw
De Kinderen van groep 1 en 2 zullen in deze periode drie thema’s behandelen. Als eerste behandelen we het thema
dieren. Dit doen wij met behulp van de ‘Kleuteruniversiteit’. Kleuteruniversiteit maakt digitale thematische
projecten voor kleuterleerkrachten op basis van prenten boeken, in samenwerking met uitgeverijen. Alle
kleuterklassen en de groepen 3 werken op hetzelfde moment aan hetzelfde thema, zodat het leerplein in de
middenbouwhal door alle groepen gebruikt kan worden. Het andere thema na de voorjaarsvakantie is
kriebelbeestjes, daarna volgen de thema’s Pasen en lente ook doen wij mee met spelenderwijs ontdekken en leren
over kunst en in het bijzonder over de kunstenaar.
Uitnodiging bijwonen muzieklessen kleuters…
Op dinsdag 22 januari bent u van harte uitgenodigd om te komen kijken naar de tussentijdse presentatie van de
activiteit muziek waar u kind aan deelgenomen heeft. De ervaring is dat de kinderen het erg leuk vinden als hun
ouders komen kijken. Hieronder kunt u terugvinden hoe laat de groep van uw kind zich presenteert.

9.40 10.00 Margriet Juf Liesbeth
10.20 10.40 Zonnebloem Juf Karolijne
11.00 11.20 Madelief Juf Maartje
12.50 13.10 Tulp Juf Sandra
13.30 13.50 Klaproos Juf Jeanette
14.10 14.30 Bosviool Juf Sarah
Hartelijke groet
Meester Marc Tissen (‘muziek en nog veel meer’)
Middenbouw
Muzieklessen…

Ook in dit kwartaal krijgen de groepen 3 t/m 8 muziekles van diverse muziekdocenten van de muziekschool
Amsterdam. Vanuit de gemeente Amsterdam is er subsidie voor deze lessen. Om de week wordt er les gegeven
door de muziekdocente en de andere week zal de groepsleerkracht verder gaan met deze les.
Bovenbouw
Schooltuinen…
De groepen 6 gaan naar de schooltuinen. Er wordt begonnen met een kennismakingsles in januari. In november
wanneer de kinderen in groep 7 zitten wordt de laatste les gegeven. Op de schooltuinen zijn de kinderen vooral
praktisch bezig en proeven, ontdekken en ervaren ze wat het is om een eigen tuintje te verzorgen. In hun tuin
kweken ze groenten en bloemen die ze zelf oogsten en mee naar huis nemen. De klas gaat onder begeleiding van de
leerkracht en hulpouders op de fiets naar de schooltuinen toe.
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Mediawijsheid…

In het kader van Mediawijsheid krijgen de groepen 7 en 8 in januari, februari en maart programmeerlessen van een
gastdocent. In 4 lessen zullen de kinderen m.b.v. Scratch kennismaken met de beginselen van het programmeren.
De groepen 7 krijgen een les over Online Veiligheid van Stichting Halt.
Centrale Eindtoets PO…
Groep 8 maakt zoals elk jaar de eindtoets in april. Dit jaar werken we voor het eerst met Route 8. Deze toets beslaat
twee dagdelen en is adaptief. De uitslag van deze toets is een paar weken later bekend.

Belangrijke data…
21 januari: Studiedag, alle kinderen zijn vrij…
22 januari: Rapport groep 6b…
23 januari en verder: rapportgesprekken groep 6b…
24 januari: Rapport groep 8…
28 en 29 januari: Adviesgesprekken groep 8…
7 februari: Rapport groepen 2 tot en met 7…
11 t/m 14 februari: Rapportgesprekken…
15 februari: Vrije dag voor alle kinderen…
16 februari t/m 24 februari: Voorjaarsvakantie…
27 februari: Carnaval…
19 maart: Viering Jozefdag…
28 maart: ASKO Studiedag, alle kinderen zijn vrij…
1 april tot 17 april: Wereldgodsdienst Jodendom…
11 april: Palmpaasoptocht…
12 april: Koningsspelen…
17 april: Paasviering…
18 april: Studiedag, alle kinderen zijn vrij…
19 april: Goede Vrijdag, alle kinderen zijn vrij…
20 april t/m 5 mei: Meivakantie…
6 mei: Laatste kwartaalbericht van dit schooljaar…

Met vriendelijke groet,
Team van de Jozefschool
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