
 

 

 

 

  

Agenda:  December 2019 / Januari 2020  
 
donderdag 5 december Sinterklaasfeest alle kinderen tot 14:00 uur naar school. 

vrijdag 6 december  Studiedag. Alle kinderen vrij 

 

maandag 9 december  School versieren in Kerstsfeer  19:00 uur  

 

woensdag 18 december Kerstviering in de Karmelkerk  

      9:00 uur 1e viering  (1/2 A, 1/2B, 1/2E, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A) 

    10:00 uur 2e viering (1/2C, 1/2D, 3B, 4B, 5B, 5C, 6B, 7B, 8B.)  

    17:00 tot 18:30 uur Kerstdiner op school 

 

donderdag 19 december opruimen kerstversiering  

met ouderraad 19:00 uur 

vrijdag 20 december  alle kinderen tot  14:00 uur naar school. 

 

maandag 23 december  

tot en met   Kerstvakantie  

zondag 5 januari  

                    welkom nieuwjaar  
maandag 6 januari  weer naar school 

woensdag 8 januari  hoofdluiscontrole 

 

donderdag 16 januari  kennismakings- en kanjeravond start groep  

vrijdag 17 januari  koffiecorner 

 

maandag 20 januari  leerlingenraad 

dinsdag 21 januari  groepen 5 excursie Muiderslot  

woensdag 22 januari   Juf Maartje en juf Conny 1-2 B vieren hun verjaardag  

 

zaterdag 25 januari  klusochtend 

 

Uit de Bovenkamer 
 

 Nieuws uit het team. 
Meteen na de Kerstvakantie zal Wendy Bos starten als groepsleerkracht op de Jozefschool. Dit betekent dat er vanaf 

maandag 6 januari 2020 wat geschoven gaat worden in de formatie. De nieuwe invullingen zijn in principe definitief tot 

aan de zomervakantie. Onvoorziene omstandigheden zouden ons er echter toe kunnen dwingen om de formatie toch 

te moeten veranderen.  

 

In groep 6A zal juf Mariska Currie op de maandag en dinsdag de groepsleerkracht blijven en werkt  juf Wendy Bos op 

de woensdag, donderdag en vrijdag. 

In groep 1/2A zal juf Judith Verbeek op de maandag en dinsdag de groepsleerkracht zijn en juf Nina Bosse op de 

woensdag, donderdag en vrijdag. 
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We zijn blij dat het herstel van juf Inge Bal zo voorspoedig verloopt, dat zij vanaf januari, naast haar werkzaamheden 

als bouwcoördinator en ondersteuner ook haar taken voor de groep weer kan oppakken. In groep 4B zal juf Inge op de 

woensdag de groepsleerkracht zijn, naast juf Tara van Spronsen die op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

werkt. 

 

 Ophalen vanaf 14:00 uur. 
Uiteraard willen wij de leertijd van onze leerlingen zo effectief mogelijk inzetten. U kunt daarbij helpen, door tot 14:00 

uur voor het hek te blijven wachten, wanneer u uw kind komt ophalen. Vanaf 14:00 uur kunnen de hekken dan open en 

kunt u op het plein wachten op uw kind. 

Willen de ouders, maar ook de opa’s en oma’s die de kleuters op komen halen, achter de lijn wachten a.u.b.? Zo 

kunnen de kinderen afscheid nemen van hun juf en behoudt de juf het overzicht.  

Wij wijzen u er nog even op dat het niet is toegestaan om honden mee te nemen op het schoolplein of in de school.  

 

 Watertappunt.  
Op maandag 18 november j.l. was de feestelijke en officiële opening van een watertappunt op het schoolplein van 

onze school. Samen met ‘Druppie’, de drinkwater-mascotte, tapte wethouder Robbert Jan van Duijn het eerste flesje 

water vol. “Naast het eten van veel fruit, wat jullie al heel goed doen op de Jozefschool, kun je nu altijd je flesje met 

kraanwater vullen bij het tappunt”, gaf de wethouder de kinderen mee. “Jullie zijn een gezonde school en worden zo 

alleen maar gezonder. Daar mogen jullie best trots op zijn”.  

Het tappunt is een initiatief van Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) i.s.m. de gemeente Aalsmeer en Rabobank.  

JOGG Aalsmeer zet zich in om gezond eten en bewegen voor jongeren makkelijk, aantrekkelijk en toegankelijk te 

maken. Aalsmeer is een JOGG-gemeente en draagt samen met Team Sportservice Aalsmeer, GGD Amsterdam, 

zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, Albert Heijn, Levarht en andere lokale partijen bij aan de JOGG-aanpak in 

Aalsmeer. De initiatieven dragen bij aan een gezondere jeugd door een gezonde leefstijl bij kinderen en hun 

ouders/verzorgers te bevorderen. 

 

 Naschoolse activiteiten. 
De Jozefschool organiseert diverse naschoolse activiteiten, waar de kinderen zich voor op kunnen geven. In de 

afgelopen weken kon er gekozen worden voor een muzikale activiteit: zingen in een echt koor op de 

woensdagmiddag. Wat geweldig om te zien dat zoveel kinderen zich hebben aangemeld bij het kerstkoor van juf Trix! 

Vol enthousiasme oefenen de kinderen de mooiste kerstliederen.  

Wij zijn alweer in onderhandeling voor de volgende creatieve naschoolse activiteit: tekenlessen! We hopen van harte 

dat ook hiervan weer vele kinderen zullen gaan genieten. 

 
 Thema-avond 2019-2020. 

Op dinsdagavond 24 maart 2020 is er weer de jaarlijkse thema-avond voor ouders/verzorgers en leerkrachten.   

Wij hopen vele ouders te kunnen ontvangen en hopen u te informeren over een onderwijskundig of opvoedkundig 

onderwerp, dat u en zo veel mogelijk andere ouders zal aanspreken. Om een zo hoog mogelijk opkomstpercentage te 

kunnen realiseren, vragen wij u, voorafgaand aan deze avond, naar uw mening, tips en ideeën, zodat wij zo goed 

mogelijk kunnen aansluiten bij uw belangen en wensen. Graag mailen naar: info@jozefschool.net  

 

 Extra ondersteuning. 
Wij werken met twee onderwijsassistenten / leerkrachtondersteuners: Marjolein en Sandra. Zij bieden, de leerlingen 

die dit nodig hebben, extra individuele hulp of hulp in een klein groepje.  

 

Daarnaast hebben we ‘de luxe’, dat wij per jaargroep een groepsleerkracht een dag vrij kunnen roosteren om extra 

hulp en/of ondersteuning te bieden. Dit is mogelijk, omdat wij gestopt zijn met het Vervangingsfonds. Scholen betalen 

jaarlijks een premie aan het Vervangingsfonds, om zieke leerkrachten te kunnen vervangen. Nu wij deze premie niet 

meer betalen, hebben we hiervoor extra leerkrachten gecontracteerd en regelen wij intern de vervanging van zieke 

leerkrachten. Wanneer er geen zieke leerkrachten zijn en er dus niemand vervangen hoeft te worden, kan er extra 

ondersteuning geboden worden. Wanneer er echter wel een leerkracht ziek is, dan vervalt de extra ondersteuning.  

 

 

Mede namens het team, wensen wij iedereen hele gezellige kerstdagen, een mooie jaarwisseling en een heel 

gelukkig 2020!  

 

Met vriendelijke groet, Antoine, Jacqy & René.   
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Koffiecorner” op vrijdag 17 januari 2020   
 

Vrijdag 17 januari 2020  is er weer een koffiecorner  
Loop gezellig binnen voor een informeel gesprek met Antoine Zwagerman en andere ouders. 

De koffiecorner is georganiseerd om ouders beter te kunnen bereiken, informatie te geven 

en vragen te beantwoorden over de school. 

Zo komt u onder het genot van een lekker kopje koffie of thee meer te weten over de 

ins en outs. 

                          Vanaf  8.30 uur staat de koffie of thee voor u klaar.   

                                (Er wordt niet gesproken over individuele leerlingen)    

 

Zodra de Sint ons land weer heeft verlaten, willen wij de Jozefschool graag weer in een gezellige 

kerstsfeer gaan brengen.  

Om dit te kunnen realiseren hebben wij uw hulp nodig!  

Wij zoeken per klas minimaal twee ouders die, samen met de leden van de Ouderraad, de school willen 

helpen versieren op:  

Maandag 9 december van 19:00 uur tot ongeveer 22:00 uur. 

Na  ongeveer twee weken genoten te hebben van de prachtig versierde school, zoeken wij wederom 

minimaal twee ouders per klas die ons willen helpen met het opruimen van de kerstdecoraties op:  

Donderdag 19 december van 19:00 uur tot ongeveer 21:00 uur. 

Verzamelen is op beide data in de centrale hal. Na een kopje koffie of thee volgt er een korte uitleg en een 

verdeling van de taken. Daarna gaan we met z’n allen aan de slag!  

Aanmelden graag via de klassenouder(s) o.v.v. naam, klas, e-mailadres en 

mobiel telefoonnummer. 

 

Namens het Team, de Ouderraad én natuurlijk de leerlingen alvast hartelijk dank voor 

uw hulp! 

 

Kerstviering Karmelkerk 
 

De kerstviering is op woensdag 18 december in de Karmelkerk. 
Het thema is dit jaar:  
 
In de weken voor kerst werken we hier op school aan. Natuurlijk wordt er ook aandacht gegeven aan het 
bijbelverhaal van de geboorte van Jezus. 
In de dienst zullen de verschillende groepen op hun eigen wijze hun bijdrage leveren aan de viering. 
Het verhaal van vadertje Panov zal als rode draad door de viering lopen. 
Ook dit jaar zal het kerstkoor o.l.v. onze muziekdocent Trix een paar liederen ten gehore brengen. 
 
Wij willen u vragen om het aantal personen per gezin te beperken  

tot maximaal één  i.v.m. de veiligheid van u en onze kinderen. 
 
Er zijn twee vieringen: 
 1e viering   9:00 uur : groep W en X : 1/2 A, 1/2B, 1/2E, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A 
2e viering  10:00 uur: groep Y en Z:    1/2C, 1/2D, 3B, 4B, 5B, 5C, 6B, 7B, 8B. 
 
Ter herinnering de regels voor een fijne viering: 
- wilt u uw mobiele telefoon op stil zetten! 
- er zijn foto-ouders vanuit school die foto’s maken, wilt u geen foto’s en video 
   opnames maken tijdens  de viering. 
-Het is fijn als kleine broertjes en zusjes die huilen getroost worden buiten de kerk. 

  Oproep ouderhulp               dag Sint,                                      welkom Kerst 



     

 

Ook dit jaar is er op kerstavond 24 december om 19.00 uur een gezinsviering. 
De gezinsvieringgroep heeft samen met VOP (viering o.l.v. parochianen) een 
dienst samengesteld die speciaal op kinderen is gericht. 
Verder wordt de dienst begeleid door het kinderkoor De Mirakels.  
 
Dinsdag 10 december, maandag 16 december en maandag 23 december gaan ze 
repeteren in de Karmelkerk (18:45-19:30). 
                                                                                     Je bent van harte welkom 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Het kerstdiner voor de kinderen zal plaatsvinden op woensdag 18 december. 

We starten om 17.00 en eindigen om 18.30 uur. 

De inschrijflijsten komen op het prikbord bij de lokalen te hangen. 

 Hierop kunt u aangeven welk gerecht u wilt maken.  

Graag op wegwerpmateriaal aanleveren, zodat er geen schalen kwijtraken.  

De leerkracht geeft aan ieder kind een sticker mee waarop het gerecht staat vermeld. 

 Deze sticker kan op het gerecht worden geplakt. 

De gerechten van groep 1/2 kunnen naar het lokaal gebracht worden om 17:00 uur,  

de kinderen mogen dan in de klas blijven.  

De gerechten van groep 3 t/m 8 kunnen vanaf 16:40 uur afgegeven worden bij de deur. 

De groepen 1/2 vieren kerst in hun eigen lokaal.  

De groepen 3 t/m 8 worden verdeeld, groot en klein door elkaar.  

Uw kind weet van tevoren waar het gaat dineren. 

Alle kinderen moeten een bord, beker en bestek(BBB) meenemen. 

De groepen 1 t/m 5 worden door hun ouders opgehaald bij het lokaal om 18:30 uur. 

 Kinderen uit groep 6 t/m 8 gaan zelf naar buiten.  

Spreek met uw kind af waar hij/zij u kan vinden. 
 

Uitnodiging kerstborrel 2019. 

                        Samenzijn voor de ouders tijdens het kerstdiner 
 

Op woensdag 18 december, tijdens het kerstdiner van de kinderen,  
nodigen wij u en de broertjes en/of zusjes uit  

voor een gezellig samenzijn in een feestelijk versierde Dolfijn. 
Onder het genot van een hapje en een drankje kunt ook 

 u alvast in de kerststemming komen.  
U bent van harte welkom van 17:00 uur tot 18:30 uur. 
Wij hopen velen van u daar te mogen verwelkomen! 

 
Met vriendelijke groet, 

De kerstcommissie  

Gezinsviering op kerstavond  

                                  Kerstdiner   voor de kinderen 



Werkweek Apeldoorn 2019 
 

Zoals u weet zijn in oktober onze groepen 7 op werkweek naar 

 Apeldoorn geweest. Zij hebben daar een fantastische tijd gehad.   

Misschien eens leuk om een kijkje te nemen op onze website,  

want de foto’s van deze week staan erop. 

www.jozefschool.net / onder het kopje- fotoalbum  

 

      

        

Eten en drinken:  
 

De kinderen kunnen de hele dag water drinken in de klas uit hun eigen bidon. Er zijn wel vaste tijden 

in de klas om de bidons te vullen. In de pauze en tijdens het overblijven kunnen de kinderen iets eten 

en drinken. Wij streven naar een gezonde school en leefomgeving. Dat betekent: géén cake, snoep, 

chocolade of frisdrank. Wél water, fruit en groente. Wij zien graag bekers, bidons en trommels   

 voorzien van naam. Eenmalige verpakkingen gaan mee terug naar huis om de afvalberg op school  

                                           laag te houden. Alle dagen van de week FRUITDAGEN.  

 

Ziek kind: 
 

Wanneer uw kind ziek is dient u dit vóór 8:30 uur telefonisch door te geven. Afspraken met tandarts en huisarts 

dienen bij voorkeur gemaakt te worden buiten de schooltijden. Indien een afspraak binnen schooltijd valt dient u dit – 

het liefst zelf- door te geven aan de leerkracht van uw kind. 

                               

Informatieavond jongste kleuters.  
 

Als uw kind binnenkort 4 jaar wordt (december t/m juni 2020) krijgt u een uitnodiging voor de informatieavond op 

donderdag 16 januari om 19.30 . Op deze avond kunnen de ouders een presentatie verwachten over hoe het onderwijs 

bij de kleuters georganiseerd wordt. Daarna wordt er informatie over de Kanjertraining gegeven door de 

Kanjercoördinator. Heeft u geen uitnodiging gekregen en bent u toch nieuwsgierig, dan bent ook u van harte welkom. 

 

Ons bekende Carnavalsfeest.  

Het feest begint om half 9 en eindigt om 12.00 uur en daarna zijn alle kinderen vrij.  
 
De hele school is versierd en omgetoverd tot een groot spelletjescircus waar van alles te beleven valt.   
Als vanouds het spookhuis, een clown, het restaurant met echte oliebollenbakkers, de bioscoop, het 
springkussen, schminken, de waarzegster en heel veel spelletjes. De ouderraad en het team zijn druk 
bezig met de voorbereiding van dit “feest der feesten”. Wij hebben er zin in, u ook?  
  
Wilt u een kleutergroepje begeleiden, houd u de prikborden bij de kleutergroepen in de gaten.  
Hier komt een intekenlijst te hangen en daar kunt u zich opgeven. 
Mocht u willen helpen deze ochtend bij de spelletjes of helpen klaarzetten of opruimen, geef u dan op 
via:  nina@jozefschool.net 
                                                                                        Lieve groet de carnavalscommissie 
 

Woensdag 12 februari is het weer zover.  
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       Het team van de Jozefschool wenst u allen, zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. 

 

Kerstfeest is denken 

aan vrede en licht 

aan de boodschap 

het blijde bericht 

van komen van mensen 

heel dicht tot elkaar 

niet voor heel even 

maar – als het kan- 

het hele jaar  

 


