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Nieuwsbrief Jozefschool Aalsmeer

Agenda:

zaterdag 29 oktober
donderdag 3 november
vrijdag 4 november
zaterdag 5 november
zaterdag 6 november

Jaarvergadering ouderraad 19:30 uur
inleveren schoenendozen (voor 9:00 uur gymzaal bij groep5)
Handbaltoernooi in de Bloemhof
9:30 uur Gezinsviering Karmelkerk – schoenmaatjes-

maandag 7 november
vrijdag 11 november

leerlingenraad
“Sint Maarten”

maandag 14 november
dinsdag 15 november
donderdag 17 november

OR. school versieren “Sint”
oudergesprekken gr 8 16:00 tot 20:00
oudergesprekken gr 8 16:00 tot 20:00

dinsdag 22 november
donderdag 24 november
vrijdag 25 november

matinee W + X
matinee Y + Z
“Koffiecorner”
“Zon in de schoorsteen” gr 6 t/m 8
Basketbaltoernooi in de Bloemhof

zaterdag 26 november

maandag 5 december

Uitnodiging voor de jaarvergadering van de ouderraad.
Beste ouders,
Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van de ouderraad op Donderdag 3 november 2016 om 19.30 uur
in de koffiekamer van de Jozefschool.
Op de website treft u vanaf 15 oktober 2016 de agenda, de notulen van de vergadering van vorig jaar en het
jaarverslag van 2015-2016 aan.
Ook staat op de website een fotolijst van de ouders die zitting hebben in de ouderraad.
U bent van harte welkom.

Nieuws uit de Bovenkamer
 Nieuws uit het team.
Op 1 december 2016 starten wij met een nieuwe ICT-specialist. Meteen nadat het vertrek van Martijn van der Meer
bekend was gemaakt, hebben wij een sollicitatieprocedure in gang gezet. We zijn blij dat we de ontstane vacature
al zo snel weer kunnen opvullen met een nieuwe collega: Jeroen de Bok. Jeroen heeft meerdere jaren ervaring in
het bedrijfsleven en ziet een mooie nieuwe uitdaging in het werken als ICT-specialist in het Primair Onderwijs. Wij
heten Jeroen van harte welkom en wensen hem veel werkplezier op de Jozefschool.
Dit schooljaar is juf Linda Groenewoud gestart met het bieden van extra instructie en ondersteuning in de groepen
5. M.i.v. woensdag 14 december zal Linda met zwangerschapsverlof gaan. We zijn blij u te kunnen melden dat de
ondersteuning van de groepen 5 dan niet zal stoppen, maar zal worden voortgezet door meester Dion Kets. Dion is
aangesteld als leerkrachtondersteuner. We wensen hem veel succes in de groepen 5!
Op dinsdag 13 december nemen we afscheid van juf Sandra Wegbrands in groep 6B. Sandra heeft het
zwangerschapsverlof van juf Marian Leslie Miller- Hermanns met grote inzet en vol enthousiasme vervangen. Wij
bedanken Sandra hartelijk en wensen haar al het goeds voor de toekomst. Marian zal op donderdag 15 december
weer gaan starten in groep 6B, naast juf Daniëlle van Kessel.
 Stagiaires in de school.
Artikel 36 uit de Wet op het Primair Onderwijs verplicht het Bevoegd Gezag van basisscholen, om studenten, die in
opleiding zijn voor een functie in het basisonderwijs, de gelegenheid te bieden de als onderdeel van hun opleiding
vereiste ervaring in de school te verkrijgen. De Jozefschool vindt het van belang om deze mogelijk toekomstige
collega’s, maar ook andere studenten de mogelijkheid te geven om praktijkervaring op te doen.
U vindt in de Jozefschool studenten van de volgende opleidingen:
- de Pabo (HBO/universiteit), in opleiding voor leerkracht Primair Onderwijs
- de Schoolleidersopleiding voor het Primair Onderwijs
- (Ortho)Pedagogiek, studenten in opleiding voor (ortho)pedagoog / pedagogisch medewerker
- MBO-ers in opleiding voor onderwijsassistent of leerkrachtondersteuner
- de opleiding ‘Zorg en Welzijn’
- de ‘Academie voor Beeldende Vorming’
- de ALO (Academie voor Lichamelijke Opvoeding)
De Jozefschool is een ‘Calibris erkend leerbedrijf’. Jacqy Metselaar coördineert alle stages en de
groepsleerkrachten en vakdocenten coachen en begeleiden de stagiaires. De groepsleerkrachten en vakdocenten
blijven te allen tijde eindverantwoordelijk.
 Integraal Personeelsbeleidsplan: studiedagen en teamscholing.
In het afgelopen jaar hebben de directies van de, onder het SKOA bestuur ressorterende, drie scholen het
Integraal Personeelsbeleidsplan volledig geactualiseerd volgens de allerlaatste richtlijnen, onder begeleiding van
een externe deskundige. In het beleidsplan zijn o.a. afspraken vastgelegd over functionerings- en
beoordelingsgesprekken, professionalisering en het bijhouden van een bekwaamheidsdossier. Wij vinden het
belangrijk dat de drie scholen lerende organisaties zijn, waar leerkrachten en directieleden blijvend werken aan
verdere professionalisering om zo de kwaliteit van ons onderwijs op een hoog niveau te houden en adequaat in te
spelen op externe ontwikkelingen en veranderingen. Wij maken hiervoor gebruik van het digitale dossier: Coo7 van
MOOI.
Jaarlijks legt elke school, als bijlage van het jaarplan, in een (na)scholingsplan vast welke individuele- en
teamscholing in het desbetreffende schooljaar gevolgd gaan worden. Dit schooljaar zal de teamscholing van de
Jozefschool m.n. gericht zijn op de implementatie van de nieuwe methode ‘Staal’, ‘Coöperatief leren’ en de
ontwikkeling van de ‘21st Century Skills’, dit zijn vaardigheden zoals bijv.: samenwerken, kritisch denken,
mediawijsheid, zelfregulering, creatief denken, communiceren.
 Thema-ouderavond!
Heeft u de thema-ouderavond op donderdag 26 januari 2017 al gereserveerd in uw agenda? De thema-avond zal
in het teken staan van ‘Sociale Media’. Een uitnodiging met verdere informatie volgt nog.

Met vriendelijke groet,

Antoine & Jacqy.

Zie ginds komt de stoomboot…..
Het is bijna weer zover. Zaterdag 12 november zet Sinterklaas weer voet op Nederlandse
bodem. Op school zijn we alweer druk bezig met de voorbereidingen voor zijn komst. Zoals elk
jaar wordt de hele school weer prachtig versierd door OR en ouders met Sinterklaasdecoraties.
Zo maken we een verwachtingsvolle en gezellige sfeer in school. Ook komt er in de centrale hal
een mooie Sinterklaashoek, passend bij het Sinterklaasjournaal van dit jaar.
In deze sfeervolle Sinterklaashoek kunnen de leerkrachten de kinderen voorlezen.
Voor het versieren van de school zoekt de OR hulpouders.
Op maandagavond 14 november van 19.00-22.00 uur wil de OR de school versieren.
Het opruimen van alle decoraties gebeurt op maandag 5 december om 12.00 uur.
Hier kunnen we uw hulp hard bij gebruiken, dus geeft u zich alstublieft op via patriesmail@gmail.com.
We hopen op vele helpende handen.

Sinterklaasfeest op maandag 5 december
Uit betrouwbare bron hebben wij gehoord dat de Goedheiligman ook dit jaar naar de Jozefschool zal komen, en
wel op maandag 5 december. Op deze dag verwachten we de kinderen om 8.30 uur in de klas. Zij mogen hun jas
aanhouden. Buiten zullen we dan de Sint en zijn Pieten opwachten bij de grote gymzaal aan de Baccarastraat.
De kinderen nemen deze dag zelf eten en drinken mee. Uiteraard bent u van harte welkom om de aankomst van
Sint met ons mee te beleven. Wij verzoeken u dringend om niet bij de groepen te gaan staan, maar ergens anders
langs de weg een plek te zoeken.

Belangrijk:
We vieren het Sinterklaasfeest op maandag 5 december.
De kinderen van groep 1 t/m 5 zijn deze dag om 12.00 vrij.
Het wordt vast weer een spetterend en gezellig Sinterklaasfeest!!

Zon in de schoorsteen
Ook dit jaar zijn de mensen van Kloosterhof en gebouw Irene heel enthousiast over de komst van de kinderen van
de groepen 6,7 en 8 op 25 november.
De kinderen gaan dan met zelfgemaakte surprises en zelf gekochte cadeautjes de bewoners en bezoekers van
genoemde gebouwen verrassen.
Zowel het kopen van de cadeautjes als het maken van de surprises gebeurt op school.
Op donderdag 24 november is het extra druk in de Zijdstraat door de kinderen, die cadeautje gaan kopen en op
vrijdag 25 november lopen de kinderen met hun surprises of naar Kloosterhof of naar het einde van de Zijdstraat.

Solidoe de Dolfijn heeft een kinderdagverblijfgroep geopend

De Dolfijn biedt nu onderwijs en opvang onder één dak. In samenwerking met de Jozefschool willen wij de stap van
de dagopvang naar school verkleinen. De oudste peuters (3+) gaan regelmatig met een pedagogisch medewerker
naar de school toe om activiteiten te doen.
Zo worden de kinderen spelenderwijs voorbereid op de basisschool en leren ze de school, de leerkrachten en de
andere kinderen kennen.
Voor de baby’s en dreumesen is de inrichting zo gecreëerd dat de kinderen zelf op ontdekkingsreis kunnen gaan.
Met o.a. de inrichting en de activiteiten stimuleren we de zintuigen, motoriek, taalontwikkeling en sociaalemotionele aspecten. We bewegen op muziek, werken met activiteitenborden, blazen bellen en spelen met
muziekinstrumenten. Heeft u interesse in een plaats op het kinderdagverblijf? Neem dan contact op met Maaike
deJong maaikedejong@solidoe.nl / 0297-343182 of kom een keer langs op de locatie om de sfeer te proeven.

Nieuws vanuit de Sportcommissie!
De zomervakantie en de herfstvakantie liggen alweer achter ons. In deze Jozefflitsss vindt u de sportactiviteiten
waar de Jozefschool dit jaar aan deel zal nemen en de bijbehorende data. Helaas zijn er veel toernooien in de
maanden april/ mei en zijn wij daardoor genoodzaakt om een keuze te maken.
Op zaterdag 5 november wordt het handbaltoernooi in de Bloemhof gehouden. Dit toernooi is voor de
kinderen van groep 3 t/m 8. De inschrijvingen hebben inmiddels plaats gevonden, maar u bent als ouder
natuurlijk van harte welkom om de kinderen aan te moedigen!
Dit schooljaar zal de Jozefschool eveneens deelnemen aan het basketbaltoernooi. Dit
toernooi zal plaatsvinden op zaterdag 26 november in De Bloemhof in Aalsmeer. De
inschrijvingen zullen tegen die tijd onder de aandacht worden gebracht bij de groepen
5 tot en met 8.
Het waterpolotoernooi staat ook al op de agenda. Deze zal op een zaterdag of zondag in maart 2017 worden
gehouden in zwembad De Waterlelie. Elk jaar is dit toernooi een groot succes met veel deelnemers. Wat is er
leuker dan de combinatie van zwemmen en een balsport? De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 horen tegen die
tijd hoe ze zich kunnen aanmelden.
Dan het atletiektoernooi: hier is de datum nog niet helemaal duidelijk, maar het
toernooi zal zeker plaatsvinden op een zaterdag in april. De inschrijvingen voor dit
toernooi volgen in februari via de Jozefflitsss. Er kan vanaf groep 3 worden
deelgenomen aan dit toernooi, dus als uw kind goed kan lopen, kan gooien of het gewoon leuk vindt om buiten
bezig te zijn, vergeet hem/ haar dan niet op te geven!
Nieuw dit jaar is de deelname aan het korfbaltoernooi. Op woensdagmiddag 19 april 2017 zijn de leerlingen van
groep 3 t/m 8 van harte welkom op Sportpark Calslagen in Kudelstaart. Korfbal is een leuke sport, waarbij
jongens en meisjes gemengd spelen. Er is een afwisseling in aanval en verdediging, maar het gaat ook om het
reactievermogen van alle spelers. Al met al een leuke uitdaging en een sport die je zeker een keer geprobeerd
moet hebben.
Het laatste toernooi is meteen het grootste van heel Aalsmeer en Kudelstaart: het voetbaltoernooi. In de week
van 15 t/m 19 mei spelen de groepen 4 t/m 8 leuke partijtjes voetbal.
Het toernooi zal plaatsvinden bij FC Aalsmeer.
Hou voor dit toernooi de Jozefflitsss goed in de gaten voor aanwijzingen over de aanmeldingsprocedure!!
Verder kan uw kind zich 4 keer per jaar opgeven voor de JeugdSportPas. De JSP is een sportstimuleringsproject
waar kinderen van het basisonderwijs op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met diverse sporten
bij lokale sportverenigingen. Kosten zijn € 5,- per sport, hiervoor krijgen ze vier trainingen van een uur bij de
vereniging.
Voor het eerste blok zijn de sporten bekend: jiu jutsi, judo, kids swing (groep 1 en 2), handbal, ritmische
gymnastiek, verschillende soorten dans en volleybal. Nieuwe sport dit jaar is schaatsen op de ijsbaan in Haarlem
met IJsclub de Blauwe Beugel. Voor het volledige overzicht en inschrijven, klik op de volgende link:
https://jsp.crossmarx.nl/jsp/sporten_perblok.vm?blok=614&datafilter=regio:17. Inschrijven kan tot en met 6
november. Wees er snel bij, want vol=vol.
Al met al weer een sportief jaar voor de boeg! Hieronder nog even de toernooien en data op een rijtje:
Datum
zat. 5 november 2016
zat. 26 november 2016
maart 2017
april 2017
wo. 19 april 2017
15 t/m 19 mei 2017
wo. 17 mei 2017
Met sportieve groeten,
De Sportcommissie.

Toernooi
Handbal
Basketbal
Waterpolo
Atletiek
Korfbal
Mini-voetbal
Mini-voetbal

Voor wie?
Groep 3 t/m 8
Groep 5 t/m 8
Groep 5 t/m 8
Groep 3 t/m 8
Groep 3 t/m 8
Groep 5 t/m 8
Groep 4

Waar?
Bloemhof
Bloemhof
De Waterlelie
AV Aalsmeer
Sportpark Calslagen
FC Aalsmeer
FC Aalsmeer

STEM OP RINGO VOOR SPORT TALENT VAN HET JAAR.
Motivatie
Ringo is een vrolijke jongen met een zeldzame groeistoornis, Cartilage Hair Hypoplasia. Ringo is 10 jaar en 97 cm
lang. Zwemmen is zijn lust en zijn leven, in het water voelt hij zich vrij en kijkt hij op dezelfde hoogte tegen andere
zwemmers aan. In het water maakt het niet uit hoe lang je bent!
Ringo vindt zwemmen niet alleen heel erg leuk, het is ook heel goed voor zijn lichaam. Door het zwemmen gebruikt
hij al zijn spieren en hij wordt er sterker van. Zijn grote doel is meedoen aan de Paralympische Spelen. Ringo is
altijd in voor een 'wedstrijdje' en zijn enthousiasme motiveert ook de andere zwemmers om het beste uit zichzelf te
halen en steeds sneller te zwemmen.

Graag allemaal stemmen op Ringo
Iedere dag t/m maandag 31-10
https://app.je/entry/45558

www.sporttalentvanhetjaar.nl

Rookvrij opgroeien
Heeft u interesse in stoppen met roken? In het onderzoek Rookvrije Ouders worden
twee effectieve stoppen-met-roken-programma’s voor ouders vergeleken. In dit
onderzoek wordt gekeken hoe ouders deze programma’s ervaren en welk programma ouders het beste helpt bij
het stoppen met roken.
Doet u mee? Kijk op de website www.rookvrijeouders.nl of vraag de
informatiebrief bij uw basisschool.

Met vriendelijke groet,
Tessa Scheffers-van Schayck, MSc (Trimbos-instituut)
Dr. Marloes Kleinjan (Trimbos-instituut)
Dr. Roy Otten (Pluryn, Arizona State University)
Prof. dr. Rutger Engels (Trimbos-instituut)

Aanvulling op actie schoenendoos
Verzenden schoenendozen Edukans
De klassen zijn inmiddels begonnen met het vullen
en versieren van de schoenendozen voor actie
Schoenendoos. Fijn om hun enthousiasme te zien
en zo een ander kind in een ver land te kunnen
verblijden met een prachtig cadeau.
Om het verzenden te bekostigen vragen wij u een vrijwillige bijdrage. Om het kostendekkend te maken
is een euro per kind wenselijk. Deze bijdrage kunt u afgeven bij de leerkracht van uw kind.
Degene die thuis een eigen doos willen vullen kunnen de doos zondag 6 nov in de kerk brengen of
vrijdagmorgen 4 nov mee naar school nemen.

