
Nieuwsbrief    Februari 2020      Jozefschool  Aalsmeer 

Agenda: 
donderdag 30 januari  school gewoon open 

vrijdag 31 januari   alle kinderen vrij  i.v.m.  stakingsdag  

maandag 10 februari oudergesprekken voor de groepen 8a en 8b  

dinsdag 11 februari       klaarzetten Carnaval / Spookhuis  
opbouwen Spookhuis vanaf 14:15 uur tot ??? 

woensdag 12 februari CARNAVAL   Alle kinderen 12:00 uur vrij! 

oudergesprekken voor groep 8a  

donderdag 13 februari oudergesprekken voor groep 8b  

vrijdag 14 februari      rapport mee! 

maandag 17 februari Voorjaarsvakantie t/m   

  vrijdag 21 februari

maandag 24 februari  weer naar school 

woensdag 26 februari hoofdluiscontrole 

donderdag 27 februari  oudergesprekken gr start t/m 7 ( 15:00 – 19:00)  

maandag 2 maart oudergesprekken gr start t/m 7 ( 15:00 – 19:00) 

woensdag 4 maart studiedag.   Alle kinderen vrij.  

 Uit de Bovenkamer 

Nieuws uit het team. 
Alweer enige weken moeten de leerlingen van groep 1/2 C juf Dominique van Erdelen missen, wegens 

gezondheidsproblemen. Gelukkig gaat het inmiddels beter met Dominique en is zij gestart met haar re-

integratie. Ze werkt een aantal ochtenden per week en gelang haar herstel, zal dit verder uitgebreid worden 

totdat zij weer vier hele dagen kan gaan werken. 

Juf Sandra Lissenburg vervangt haar, zolang als nodig, enkele uren op de maandag en vrijdagmiddag.  

Juf Claudia van der Kroon blijft de juf op de dinsdag, woensdag en donderdag, maar kan, waar mogelijk, in de 

ochtenden haar andere taken en verantwoordelijkheden alweer oppakken. 

Meester Thomas Hartendorp, leerkracht van groep 5C, is op woensdag 08 januari jl. geopereerd en is nu nog 

thuis i.v.m. revalideren. 

De vervanging van Thomas in deze revalidatietijd ziet er als volgt uit. Op de maandag staat juf Wendy Bos voor 
groep 5C, op dinsdag, woensdag en donderdag staat meester Jeroen Zwagerman voor de groep en op vrijdag 
juf Monique Kinkel. 

Website: www.jozefschool.net 

e-mail school: info@jozefschool.net 

kopij: info@jozefschool.net De Jozefflitsss 
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Nieuw speeltoestel! 
Zoals u wellicht al gezien heeft, is op het schoolplein een nieuw speeltoestel geplaatst. 

Het oude speeltoestel is verplaatst naar het plein van de Dolfijn. Het nieuwe speeltoestel 

heeft een meer natuurlijke uitstraling en past zo beter bij ons ‘natuurplein’. Er zijn voor de 

kinderen vele mogelijkheden om te klimmen en klauteren of te glijden van de glijbaan. Om 

te voorkomen dat het speeltoestel erg vies wordt van modder en zand, zullen er op korte 

termijn extra houtsnippers komen onder het nieuwe toestel.  

Jaarlijkse thema-avond. 
Op dinsdag 24 maart 2020 is de jaarlijkse thema-avond voor ouders en leerkrachten.  

Wij hebben voor deze avond onderwijscabaretgroep ‘Pleinvrees’ uitgenodigd. Met de  

huidige problematieken in het onderwijs, worden wij meerdere malen door de vakbonden 

opgeroepen om te gaan staken en de schooldeuren te sluiten. We hebben er enkele keren voor 

gekozen om deze ‘stakingsdag’ in te vullen met een ludieke actie. Zo hebben wij u, onze ouders en 

verzorgers, een keertje gevraagd om les te komen geven en hebben wij donderdag 30 januari 2020 de 

schooldeuren geopend voor ouders en studenten die een baan in het onderwijs overwegen of 

ambiëren. D.m.v. rondleidingen willen wij het onderwijs nu eens op een positieve manier neerzetten. 

De invulling van de thema-avond is er op gericht om op een luchtige en humorvolle manier de 

onderwijsproblematieken aan de kaak te stellen. Meteen na de Voorjaarsvakantie ontvangt u van ons 

een officiële uitnodiging, met meer informatie. Reserveert u vast een plaatsje in uw agenda?

De Ouderraad in het zonnetje! 
De decembermaand is elk jaar één van de drukste maanden van het schooljaar voor onze ouders in de 

Ouderraad. Vele ouders zetten zich met enthousiasme in om het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest 

onvergetelijk te maken voor onze leerlingen. Wij, maar vooral ook de kinderen, waarderen deze inzet enorm en 

zetten daarom de Ouderraad bij deze graag even in het zonnetje. Heel hartelijk bedankt voor al het werk dat 

jullie weer verzet hebben! 

Klusochtend. 
Op zaterdag 25 januari jl. was de klusochtend. Onze conciërge Chris Schults coördineert deze ochtend. In een 

gezellige sfeer, onder het genot van een lekker kopje koffie of thee met een lekkere koek, zijn er weer 

verschillende klusjes gedaan door de vaders van onze school. We zijn hier heel blij mee! Op zo’n grote school 

zijn er vaak zoveel kleine klussen, dat we altijd meer ouders  kunnen gebruiken, die zich voor de school willen 

inzetten. U hoeft geen volleerd vakman te zijn, een beetje handig en de mouwen op kunnen stropen is 

voldoende. Voor de ingewikkelde of grote klussen huren wij vakmensen in. Op zaterdag 16 mei a.s. is er weer 

een klusochtend, van 09:00 tot 12:00 uur. Heeft u dan tijd, heeft u interesse of lijkt het u leuk, laat dit dan even 

weten aan Chris of aan de school via de mail: info@jozefschool.net.  

Met vriendelijke groet, Antoine, Jacqy & René.  

    Carnaval,       het is bijna zover!  

Op woensdag 12 februari barst het feest der feesten los!  
Het team van de Jozefschool heeft er al veel zin in, en de kinderen vast nog meer. 
Denkt u er nog even aan dat de kinderen deze dag om 12.00 uur uit zijn en dit 
eventueel  door te geven aan de BSO?  
We beginnen wel gewoon om 8.30 uur.  

           Alaaaaaaf!!!!        De Carnavalscommissie 
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    Wij stoppen met het inzamelen van oud-papier! 
 

Oud-papier inzamelen is een kostenpost:  

De inzameling van papier en karton was jarenlang een bron van inkomsten 
voor verenigingen, scholen en bedrijven. De prijs dreigt echter zo ver door 
de bodem te zakken, dat er geld toegelegd moet worden om van ons oud 
papier af te komen. 

Oud-papier is amper nog iets waard, omdat Europa kampt met een papier-
overschot van 8 miljoen ton.  
Dat overschot is ontstaan doordat China gestopt is met het inkopen van oud-papier uit Europa.  

China recyclede papier en plastic uit ons gebied, maar vindt de materialen uit Europa nu te vervuild. Na 
bijna twintig jaar de grootste inkoper te zijn geweest van papier en plastic uit Europa heeft China 
inmiddels voldoende eigen papier en karton om te verwerken in de centrales. 

Wij bedanken u allen die jarenlang oud papier bij ons hebben gebracht!   

 
  Gezocht hulpouders sportdag groep 1 t/m 5  

 
 

 

 

 

 
Dit jaar is er weer een sportdag. 

Voor de groepen 1 tot en met 5 is deze op vrijdag 15 mei 2020. 

 

Wij zoeken ouders, verzorgers, opa’s en oma’s die willen helpen bij:  

 - Begeleiden van groepjes (08:30 – 12:00 uur) 

 

U kunt zich vóór woensdag 18 maart opgeven bij: tara@jozefschool.net 

Wilt u in uw email graag het volgende vermelden: uw naam - de naam van uw kind - de groep waar uw kind in zit. In de 

Jozefflits van april/mei volgt verdere informatie over de sportdag.   

 

Sportieve groet, de sportcommissie  

 

 

 

 

 

 

 



                  (mini)  Schoolvoetbaltoernooi van 2020 
 
 

Het toernooi zal plaatsvinden van maandag 8 t/m zaterdag (!)  13 juni bij RKDES, Kudelstaart 
De groepen 5 t/m 8 spelen de poulewedstrijden op de avonden van maandag 8 t/m donderdag 11 juni.  
De beste teams spelen op vrijdagavond 12 juni de finales. 
Naar verwachting zijn de wedstrijden ongeveer tussen 17:45 en 20:00.  
 
De groepen 3 & 4 spelen dit jaar voor het eerst hun wedstrijden op zaterdag i.p.v. op woensdag. Op 13 juni is 
hun toernooidag. (Er zijn inmiddels meerdere scholen overgegaan op een continurooster, waardoor het niet 
meer mogelijk is om op woensdagmiddag een toernooi voor ze te organiseren).  
Naar verwachting zijn de wedstrijden ongeveer tussen 09:30 en 15:00.  
 
Alle tijden zijn nu nog indicatief. Na de inschrijvingen wordt duidelijk wat de start- en eindtijd zal zijn.  
We kunnen je dit na de meivakantie laten weten. 
 
 
 

 
Een zeer kort nieuwsbericht vanuit de sporthoek. Er zijn nog weinig toernooien 
gespeeld, maar des te mooier wordt het jaar 2020! We kunnen niet wachten. 
Onderstaand een overzicht van de sporten die nog aan de orde zullen komen. 

   Datum Toernooi Voor wie? Waar? 

Zat. 21 mrt. 2020 Badminton Groep 6 t/m 8 De Proosdijhal 

April 2020 Atletiek Groep 3 t/m 8 AV Aalsmeer 

15 mei 2020 Sportdag Groep 1 t/m 5  

?? Sportdag Groep 6 en 7 Nader te bepalen 

8 t/m 12 juni 2020 Schoolvoetbaltoernooi Groep 5 t/m 8 RKDES 

Zat. 13 juni 2020 Schoolvoetbaltoernooi Groep 3 en 4 RKDES  

 

Nieuw in dit lijstje is de sportdag. De sportdagcommissie is druk bezig om een opzet te maken en uiteraard ontvangt u de 

juiste informatie zodra deze bekend is. 

Zoals u kunt zien, is de commissie voor de groepen 6 en 7 nog druk bezig om een geschikte locatie te vinden. 

Dan de jeugdsportpas. Hierin zijn uiteenlopende sporten opgenomen waar vrijblijvend aan mee kan worden gedaan. Voor 

een klein bedrag kan uw zoon en/of dochter 4 lessen lang kennismaken met een sport. Wilt u meer informatie over de 

jeugdsportpas? Neem dan gerust eens een kijkje op de website van Sportservice Haarlemmermeer: 

https://jouw.teamsportservice.nl/aalsmeer/project/jouwsportpas/    

 

  Nieuws vanuit de Sportcommissie! 

https://jouw.teamsportservice.nl/aalsmeer/project/jouwsportpas/


Er zijn verschillende groepen die een les yoga hebben gehad in het nieuwe jaar. Is uw zoon/ dochter ook zo enthousiast 

thuisgekomen? Juf Aletta vond het erg leuk om met de kinderen te werken en nodigt geïnteresseerden uit om eens naar 

de website te gaan voor meer informatie: www.yogaletta.nl.  

Er staan nog veel sportieve evenementen op ons te wachten en we wensen iedereen dan ook alvast veel sportplezier! 

Met sportieve groeten,                                              De Sportcommissie 

 
 

Nieuws uit het zorgteam: 

Februari is de maand dat uw kind zijn of haar rapport meekrijgt met daarin een overzicht van de ontwikkelingen van uw 

kind en hoe uw kind de CITO LOVS toetsen heeft gemaakt. Ook heeft u in deze maand een gesprek met de leerkrachten van 

uw kind  over hoe het op school met uw kind gaat.  

Niet alleen nu, maar eigenlijk het hele jaar door, evalueren de leerkrachten en het zorgteam hoe de ontwikkeling van uw 

kind verloopt. Alleen in deze periode van het maken van de rapporten en het afnemen van de M (midden) toetsen van CITO 

zijn er nog meer gegevens beschikbaar om dit te kunnen doen. Dat maakt dat de leerkrachten van uw kind in 

februari/maart allemaal een overlegmoment met hun IB-er hebben. In deze IB-ronde bespreken de IB-er en de 

leerkrachten hoe de CITO toetsen gemaakt zijn in de groep, of de leerkrachten zich zorgen maken over een leerling, 

welke leerling extra hulp nodig heeft, welke leerling extra uitdaging kan gebruiken en nog andere dingen met betrekking 

tot de zorg in de groep.  

Aan de hand van deze evaluatie kunnen een aantal dingen veranderen: 

1. Groepsplannen (Leeruniek): In een groepsplan, voor bijvoorbeeld rekenen, staat beschreven welke kinderen 

welke instructie nodig hebben om het rekenen goed te kunnen blijven volgen. Sommige kinderen vinden het rekenen wat 

lastig en krijgen daarom extra instructie aan de instructietafel. Deze leerlingen zitten in de intensieve aandachtsgroep. 

Andere kinderen kunnen het rekenen voldoende volgen en zitten daarom in de basisgroep. Ook zijn er in de kinderen in de 

groep die wat meer uitdaging kunnen gebruiken op het gebied van rekenen. Zij zitten in de verdiepingsgroep en krijgen 

verdiepend materiaal op het gebied van rekenen aangeboden. De leerkrachten maken van deze indeling een overzicht in 

hun groepsplan. In dit groepsplan staan per groepsniveau ook doelen voor de komende periode beschreven. Op het 

rapport kunt u zien op welk niveau uw kind werkt.   

2. Ondersteuning: Op de Jozefschool werken naast de groepsleerkrachten ook een aantal onderwijsassistenten en 

leerkrachten die een beperkt aantal uur per week, buiten de groep werkzaam zijn. Deze mensen geven ondersteuning 

aan de groepsleerkrachten door in de groep te komen en de groepsleerkracht of een aantal leerlingen te ondersteunen 

of door buiten de groep met leerlingen te werken. Deze ondersteuning kan gericht zijn op extra instructie, het extra 

inoefenen van leerstof, het ondersteunen bij uitdagend werk en nog meer.  

Het verdelen van deze ondersteuningsuren, wordt door het zorgteam gedaan. Zij bekijken bij iedere vakantie opnieuw 

wat de beste verdeling is van deze uren over de verschillende groepen. Mocht uw kind op een of andere manier 

ondersteuning krijgen, dan wordt u daarover geïnformeerd door de leerkracht van uw kind.  

 

Mocht u vragen hebben over bijvoorbeeld de ondersteuning of het niveau waarop uw kind werkt, dan kunt u deze stellen 

aan de leerkracht van uw kind.  

 

Protocol zitten blijven  
 
Soms krijgen de leerkrachten de vraag of doubleren zinvol is voor een kind. Wij nemen de vraag van ouders altijd serieus 
en hebben om deze vraag zorgvuldig te kunnen beantwoorden een protocol opgesteld. Deze hebben we op de website van 
de Jozefschool geplaatst, zodat u ook kunt lezen welke stappen we doorlopen om tot de juiste beslissing te komen.  
 

 

Met vriendelijke groeten,  

Het zorgteam: Andrea, Antoine, Dominique, Liesbeth en Leonore 

http://www.yogaletta.nl/


 

 
 
 
 

 

Ben je op zoek naar meer balans in je leven? Wil je meer tijd en ontspanning voor jezelf?  

Wil je anders leren omgaan met stress?  

Heb je veel op je bordje liggen of wil je minder piekeren?  

 

Het ouderschap vraagt veel en maakt dat het soms moeilijk is om tijd en ruimte voor jezelf te vinden. Meer balans in je 

leven is essentieel voor je vitaliteit, maar balans vinden in je leven is vaak een hele kunst. De kans dat je jezelf voorbij holt 

met stress en spanning als gevolg, is groot. Ontdek dat balans in je leven bijdraagt aan meer ontspanning, een betere 

gezondheid en meer energie. Allemaal aspecten die zorgen dat je lekkerder in je vel zit en beter in staat bent om te doen 

wat je wilt.   

 

De training Ontspanning in Zicht geeft je inzichten en leert je bewuster te worden van je behoeften. Het is geen praat- of 

therapiegroep, maar een praktijkgerichte training van ervaren professionals. Een yogadocent van YogAletta geeft tijdens 

de training ontspanningsoefeningen.  

 

In de training worden vier thema’s behandeld: Omgaan met Stress (voor meer ontspanning), Piekeren (voor meer rust in 

je hoofd), Energiebalans (voor meer balans tussen je energiegevers en energievreters) en Sociaal netwerk (voor meer 

inzicht in je sociale netwerk). 

 

Datum en Locatie 

De training start op vrijdag 6 maart en vindt plaats van 9.30 – 11.30 uur Hadleystraat 55 Aalsmeer.  

 

De training bestaat uit 4 bijeenkomsten. Per bijeenkomst wordt een thema behandeld. Je kunt ervoor kiezen om de hele 

reeks te volgen of alleen de thema’s die bij jou aansluiten.  

 

Vrijdag 6 maart – thema Sociaal netwerk 

Vrijdag 13 maart – thema Omgaan met Stress 

Vrijdag 20 maart – thema Energiebalans 

Vrijdag 27 maart – thema Piekeren 

 

 Er zijn geen kosten aan verbonden en aanmelding is niet verplicht. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen 

met Participe Amstelland, 0297-326670 of team.aalsmeer@participe.nu 

  Training ‘Ontspanning in Zicht’ 
 




