Onderbouw/ Middenbouw/ Bovenbouw

Beste ouders/verzorgers,

Kwartaalbericht 2 schooljaar 2018-2019

(tot de kerstvakantie)

Kwartaalbericht…
In dit kwartaalbericht kunt u lezen over alle activiteiten op de Jozefschool na de herfstvakantie tot aan de
kerstvakantie. U leest o.a. over de sinterklaas- en kerstviering. Het is een handig overzicht voor uw agenda. Ook
besteden we aandacht aan de dagelijkse schoolpraktijk bijvoorbeeld het brengen, het ziek melden etc.
Brengen van de kinderen…
In het kader van ons Pedagogisch Klimaat vinden wij het belangrijk dat u als ouder de gelegenheid heeft ruim
kennis te maken met de nieuwe leerkracht(en) van uw kind(eren). De eerste weken van het schooljaar stellen wij
daarom alle ouders in die gelegenheid om iedere dag op school en in het lokaal te komen. Na de herfstvakantie
gaan we over op het brengbeleid voor de rest van het schooljaar.
Graag brengen wij u hieronder de ‘regels’ van dit brengbeleid in herinnering:

Ouders van de groepen 1,2 en 3 brengen hun kind(eren) in het lokaal. De leerkracht ontvangt het kind bij
de deur en is direct beschikbaar voor het kind.

Ouders van de groepen 4 en 5 brengen hun kind(eren) in school tot het lokaal. De leerkracht staat bij de
deur en ontvangt de kind(eren) en is direct beschikbaar voor de kinderen.

Ouders van de groepen 6, 7 en 8 brengen hun kind(eren) tot de schooldeur. De leerlingen lopen zelfstandig
naar hun eigen lokaal. De leerkracht staat bij de deur en ontvangt de kinderen. De kinderen starten de dag
zoals afgesproken is.

Na iedere vakantie bent u een week welkom in het lokaal.
Wij verzoeken u vriendelijk ons beleid hierin te ondersteunen.
Dependance…
De kinderen van de groepen 7, die sinds het begin van het schooljaar in de dependance les krijgen, hebben de
mogelijkheid gekregen een nieuwe naam voor de locatie te verzinnen. Uit alle inzendingen is gekozen voor Villa
Jozefschool 2.0.
Gesprekken groep 8…
De kennismakingsgesprekken van alle groepen zijn achter de rug. Komende periode zijn de groepen 8 aan de beurt
met de tussenevaluatiegesprekken. In de week van 5 tot en met 9 november zijn de kinderen van groep 8 om 12.30
uur vrij. De gesprekken vinden plaats in de middagen en op een avond. De ouders van de groepen 8 zijn door de
eigen leerkracht uitgenodigd via Parro.
Muzieklessen…
Vanuit de gemeente Amsterdam is er subsidie voor deze lessen. Ongeveer 16 keer per jaar wordt er les gegeven
door de muziekdocenten en de andere weken zal de groepsleerkracht verder gaan met deze lessen. De groepen 1 en
2 krijgen sinds dit schooljaar muziekles van Marc Tissen. Ook de groepen 3 en 4 krijgen les van een nieuwe
muziekjuf Lieke Boogaard. De groepen 5, 6, 7 en 8 krijgen musicallessen van de succesvolle muziektheaterdocent
Marc-Peter van der Maas. De kinderen zijn enthousiast en de leerkrachten ook!
Sint Maarten…
Alle kinderen tot en met groep 4 maken een lampion voor het Sint Maartenfeest. 11 november is de dag en het valt
dit jaar op zondag daarom vieren de kleuters dat samen in het klein waarschijnlijk op vrijdag 9 november in de
speelzaal. In het kader van burgerschapszin gaat een kleutergroep met de lampion op bezoek bij het Zorgcentrum
Buitenveldert. Zij zingen met de bewoners Sint Maartenliedjes. De groepen 8 gaan op bezoek bij Nifterlake, het
kinderdagcentrum in de wijk.
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Edukans schoenenactie…

Graag besteden we (actie van de ouderraad) aandacht aan de Stichting Edukans
schoenendoosactie. De groepen 1 tot en met 5 krijgen een oproep om een
schoenendoos te vullen voor een ander kind. Uw kind heeft een flyer ontvangen,
waarin de actie uitgelegd wordt. Uw kind mag thuis een schoendoos vullen met
zinvolle attributen voor een jongen of een meisje in een bepaalde leeftijdscategorie. In
de flyer staat exact vermeld welke voorwerpen geschikt zijn om in te pakken. Tevens
wordt u een bijdrage in de vervoerskosten gevraagd. Hiertoe vult u de machtiging in.
De mooi versierde dozen mogen opgestapeld worden in de hallen van de school. De
ouderraad zorgt voor het vervoer naar de Stichting. In de klas zal er tevens aandacht besteed worden aan deze actie
door het bekijken van het educatieve materiaal dat de stichting Edukans ontwikkeld heeft voor scholen.
Mediawijsheid…
In het kader van ‘de week van de mediawijsheid’ (19 tot en met 23 november) werken de leerlingen van de groepen
5 t/m 8 tot Kerst aan een speciale ‘game’. Zij kunnen wanneer ze alle 5 levels van het spel goed doorlopen het
diploma VEILIG INTERNETTEN behalen. Onderwijskundig ICT-coördinator Monique Kahmann is
verantwoordelijk voor dit project en houdt vinger aan de pols. Heeft u vragen over mediawijsheid, stelt u ze dan
graag aan haar. M.kahmann@askoschoelen.nl
Sinterklaas…
Op woensdag 5 december vieren we het Sinterklaasfeest.
Om 8.20 uur komen de Sint en zijn Veeg-Pieten op een verrassende manier naar school. Alle kinderen, dus ook de
groepen 7, verzamelen bij hun eigen leerkracht op het plein voor het ASKO gebouw. De oudste kinderen
begeleiden de jongsten. Ouders staan op enige afstand (achteraan) zodat iedereen alles goed kan zien. Vervolgens is
er voor de onderbouw en middenbouw een programma waarbij de Sint en Veeg-Pieten alle groepen bezoeken en de
kinderen kunnen zingen voor ze. De cadeautjes worden uitgedeeld en er wordt feest gevierd. Om 12.30 uur
vertrekken de Sint en de Pieten. Bij de bovenbouw maken we surprises. De kinderen zullen tegen die tijd een aparte
brief krijgen met hierin de uitleg over het feest in de bovenbouw. De groepen 7 eindigen op de eigen locatie. In het
kader van Burgerschapszin zingt een groep Sinterklaasliedjes in het Zorgcentrum.
Woensdag 6 december, de dag na pakjesavond begint de school en dus de lessen om 9.30 uur. Mocht dit niet
uitkomen, kunt u uw kind gewoon naar school brengen, de leerkracht is aanwezig.
Kerst…
Vanaf 10 december staat de Jozefschool in het teken van Kerstmis. De school is mooi versierd en er heerst een
echte kerstsfeer. Tijdens de kerstperiode besteden we op school aandacht aan een goed doel. Ieder jaar selecteren
we een doel en dat staat de kerstperiode centraal. We zamelen geld in door kerststukjes en knutselwerkjes te
verkopen die de kinderen maken in de klas.
Op 20 december is de school om 12 uur uit. Diezelfde avond vieren we kerst in de klas met een heus kerstdiner.
Bij de deur van elke klas zal een lijst komen te hangen waarop u kunt aangeven welk gerecht u maakt. Om half 6
begint het diner voor de kinderen tot half 7. De deur gaat om 17.20 uur open om de gerechten in de klas te zetten.
Voor de ouders organiseert de ouderraad een kerstborrel op het kleuterplein.
Vrijdag 21 december is het speelgoedochtend, kinderen mogen speelgoed meenemen naar school. Ook dit is een
belangrijk ritueel in het schoolse leven van uw kind. Samen met de leerkracht en de klasgenoten het einde van het
jaar beleven door gezelligheid te creëren en een moment samen stilstaan bij de eerste helft van het schooljaar, deze
afsluiten, lekker wat opruimen en elkaar een goede Kerstvakantie en Nieuwsjaar te wensen. Een belangrijke
ochtend dus! De school gaat uit om 12 uur en dan begint de kerstvakantie.
Ouderhulp…
Van de klassenouders ontvangt u binnenkort een aanvraag voor hulp bij diverse activiteiten op school rondom de
feesten die wij vieren. Zo is er bijvoorbeeld hulp nodig van ouders bij het versieren (en weer opruimen) van school
voor Sinterklaas en Kerst. Deze oproep voor hulptroepen kunt u een dezer dagen via uw mailbox verwachten.
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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
worden alleen aan ouders verstrekt
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.

Belangrijke data…
5 nov tot 9 nov: Gesprekken groepen 8: groepen 8 om 12.30 uur uit.
nov t/m nov: Edukans-schoenendoosactie gr 1 t/m 5
19 nov tot 19 dec: Mediawijsheid centraal
5 dec: Sinterklaas feest tot 12.30 uur
6 dec: Let op! School start 9.30 uur
20 dec: 12:00 kinderen vrij. 17:30-18:30 kerstdiner
21 dec: Speelgoedochtend: vanaf 12:00 kerstvakantie

Met vriendelijke groet,
Team van de Jozefschool
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