Onderbouw/ Middenbouw/ Bovenbouw
Kwartaalbericht 3 schooljaar 2019-2020

Beste ouders/verzorgers,

(tot de meivakantie)

Kwartaalbericht…
Allereerst willen wij u een gelukkig en voorspoedig 2020 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 uitgebreid aandacht voor de 146ste St. Jozef-dag dat ditmaal in het
teken van de kunstenaar Shakespeare en Engels zal staan. We lichten in dit bericht een tipje van de sluier op over
alle activiteiten in het voorjaar.
Studiedagen…
Alle kinderen zijn vrijdag 14 februari vrij, dit is de dag voor de voorjaarsvakantie, de leerkrachten hebben dan een
studiedag. Ook donderdag 9 april hebben de teamleden studiedag en zijn de kinderen een lang weekend vrij.
1e Rapport…
Donderdag 6 februari krijgen de kinderen vanaf groep 2 tot en met 7 het eerste rapport mee naar huis. In de week
van 10 tot en met 13 februari zijn er 10 minutengesprekken over de voortgang van uw kind. Net als de
kennismakingsgesprekken voeren we deze gesprekken met uw kind (groep 5 tot en met 7) erbij. Hiermee willen we
de kinderen nog meer betrekken bij hun leerproces en zo meer eigenaar laten zijn van hun leren. Donderdag 13
februari zijn de kinderen van de groepen 1 tot en met 7 om 12.30 uur uit. De andere dagen gelden de gewone
schooltijden. Ongeveer 2 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.
De groepen 8 krijgen het rapport iets eerder. Donderdag 24 januari krijgen de kinderen het rapport mee naar huis.
Op maandag 27 januari en dinsdag 28 januari zijn de adviesgesprekken. De leerkracht nodigt u en uw kind via
Parro uit.
Carnaval…
Woensdag 12 februari vieren wij carnaval. De hele dag is de school omgetoverd tot ‘St. 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 13 februari 15.45 uur start de voorjaarsvakantie voor de groepen 8 (de kinderen van de groepen 1 tot
en met 7 zijn die dag al om 12.30 uur uit i.v.m. voortgangsgesprekken). Maandag 24 februari is de eerste schooldag
weer na de vakantie.
Kunstenaar…
Elk schooljaar staat er een kunstenaar centraal in school, dit keer is dat de wereldberoemde Engelse schrijver
William Shakespeare. In maart werken we met alle kinderen aan activiteiten rondom Shakespeare. Op maandag 9
maart open we ons cultuurproject en op vrijdag 20 maart sluiten we het project feestelijk af.
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. Iedere 5 jaar (2020 is een veelvoud van 5) vieren we de Jozefdag
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graag met de hele school, dus is het deze keer een speciale viering. We koppelen ons ‘verjaardagsfeest’ daarom
graag aan het cultuurproject.
Koningspelen…
Vrijdag 17 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 Boeddhisme…
Eind januari tot medio februari besteden wij aandacht aan de wereldgodsdienst het Boeddhisme. Er is voor alle
groepen een introductieles onder begeleiding van Marielle Kappert. 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 Boeddhistische tempel op de Zeedijk. 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 dinsdag 28 januari van 8.45u tot
9.30u. U bent van harte welkom!
Pasen…
Zoals elk jaar vindt er een palmpaasoptocht plaats. 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 en wanneer de optocht is.
Pasen wordt gevierd op woensdag 8 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.
Meivakantie…
De meivakantie begint al op vrijdag 24 april om 14.45 uur en duurt tot en met zondag 10 mei.
Voorbereiding Avondvierdaagse…
Na de meivakantie 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…
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
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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
Alle kleutergroepen starten met het thema huisdieren en daarna volgt een thema rondom cultuur. Zij brengen
hiervoor ook een bezoek aan het museum ‘grachtenhuis Willet-Holthuysen’. Klikt u voor informatie op de link.
https://www.willetholthuysen.nl/onderwijs/basisonderwijs/muis-het-grachtenhuis . De leerkrachten informeren u
verder via Parro.
Middenbouw
De groepen 5 gaan deze week naar de Hermitage. De groepen 4 hebben nog een Artisbezoek in het vooruitzicht en
de groepen 3 plannen ook een museumbezoek in. Via Parro wordt u verder geïnformeerd door de
groepsleerkrachten.
Bovenbouw
Schooltuinen…
De groepen 6 gaan naar de schooltuinen. Er wordt begonnen met een kennismakings-les 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.
Centrale Eindtoets PO…
Groep 8 maakt zoals elk jaar de eindtoets in april. We werken met Route 8. Deze toets beslaat twee dagdelen en is
adaptief. De uitslag van deze toets is een paar weken later bekend.
Verkeersexamen groepen 7…
Groep 7 doet theoretisch verkeersexamen op donderdag 23 april. In de klas krijgen de kinderen speciale
verkeerslessen om zich voor te bereiden. Groep 8 doet het praktijkexamen en gaan op de fiets het examen doen.
Belangrijke data…
24 januari: Rapport groep 8…
27 januari t/m 7 februari: Wereldgodsdienst Boeddhisme…
27 en 28 januari: Adviesgesprekken groep 8…
6 februari: Rapport groepen 2 tot en met 7…
10 t/m 13 februari: Rapportgesprekken groepen 2 tot en met 7…
ma 10e school uit om 14.45u…
di 11e school uit om 14.45u..
woe 12e school uit om 12.30u…
do 13e school uit om 12.30u…
vr 14e geen school…

12 februari: Carnaval…
14 februari: Studiedag, alle kinderen vrij…
17 februari t/m 21 februari: Voorjaarsvakantie…
9 maart t/m 20 maart: Cultuurproject Shakespeare
19 maart: Viering Jozefdag…
3 april: Palmpaasoptocht…
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8 april: Paasviering…
9 april: Studiedag, alle kinderen zijn vrij…
10 april: Goede Vrijdag, alle kinderen zijn vrij…
13 april: Pasen, alle kinderen zijn vrij…
17 april: Koningsspelen…
23 april: Theoretisch verkeersexamen groepen 7…
27 april t/m 8 mei: meivakantie…
11 mei: Laatste kwartaalbericht van dit schooljaar…

Met vriendelijke groet,
Team van de Jozefschool
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