
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Maart-April 2020               Jozefschool  Aalsmeer  

Agenda: 
maandag 2 maart  Juf Jacqy 25 jaar in het onderwijs 

    - oudergesprekken  

dinsdag 3 maart  

woensdag 4 maart  Alle kinderen vrij i.v.m. studiedag 

donderdag 5 maart  kleuters groep 1/2 E, 1/2 A en 1/2 D bezoeken de “Bieb” 

 

maandag 9 maart   Themaweek NME   “Ontdek het allerkleinste”  

donderdag 12 maart  kleuters groep 1/2 B en 1/2 C bezoeken de “Bieb” 

vrijdag 13 maart  Koffiecorner  

 

donderdag 19 maart  groep 4 A en 4 B bezoeken de “Bieb” 

vrijdag 20 maart                    groepen 4  Tak waar is je boom”? 

 

dinsdag 24 maart  Thema ouderavond  20:00 locatie Dolfijn  

meester Eric en juf Astrid (7b) vieren hun verjaardag   

 

vrijdag 27 maart  kleuters bezoeken Boer Albert in de Kwakel 

 

vrijdag 3 april   Palmpaasstokken  ( groep 1 t/m 5) 

 

woensdag 8 april  groep 4 A en 4B  bezoeken de “Bieb” 

donderdag 9 april  Paasviering  

    eieren zoeken. 

vrijdag 10 april   Goede vrijdag.    Alle kinderen vrij. 

 

zondag 12 april  1e Paasdag 

maandag 13 april  2e Paasdag 

woensdag 15 april  IEP eindtoets groepen 8 

donderdag 16 april  IEP eindtoets groepen 8 

 

woensdag 22 april  Juf Dana en juf Conny (1-2D) vieren hun verjaardag   

vrijdag 24 april  meester Maarten en meester René (5A) vieren hun verjaardag 

maandag 27 april   Mei-vakantie    Koningsdag     

    t/m  zondag 10 mei 

maandag 11 mei  weer naar school.  

 

 

 

 

 

Website: www.jozefschool.net 

e-mail school: info@jozefschool.net 

kopij: info@jozefschool.net De Jozefflitsss 

http://www.jozefschool.net/
mailto:info@jozefschool.net


Uit de Bovenkamer  
  

 Nieuws uit het team. 
Op maandag 02 maart 2020, werd juf Jacqy door de hele school in het zonnetje gezet, omdat zij alweer 25 jaar in het 

Onderwijs zit. Alle groepen en collega’s hebben voor haar gezongen, feliciteerden haar met haar jubileum en gaven 

juf Jacqy een mooie bloem. Met een schitterend boeket ging zij naar huis. Juf Jacqy bedankt iedereen voor deze 

geweldige verrassing en feestelijke dag! 

 Loden leidingen. 
De directie is, in samenspraak met de Gemeente Aalsmeer, druk bezig om te inventariseren of er nog (verborgen) 

loden leidingen in het gebouw aanwezig zijn. 

Bij de verschillende verbouwingen zijn alle zichtbare leidingen vervangen. Ook worden er maandelijks monsters 

genomen van ons water. Binnenkort testen wij de mogelijke loodconcentratie, om vast te kunnen stellen of er nog 

verborgen loden leidingen aanwezig zijn, die op korte termijn vervangen moeten worden.  

 Coronavirus. 
Maandag 02 maart jl. is er een brief uitgegaan naar alle ouders/verzorgers met informatie over het Coronavirus. De 

Jozefschool volgt de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Zodra wij nieuwe 

informatie van het RIVM ontvangen, zullen wij u uiteraard meteen weer informeren. 

Mede namens het hele team van de Jozefschool wensen wij iedereen hele gezellige Paasdagen! 

 

Met vriendelijke groet, Antoine, Jacqy & René.      

 

 

Foto’s Carnaval. 
Heeft u al een kijkje genomen in ons fotoalbum op onze website www.jozefschool.net van de foto’s van 

Carnaval.? Deze staan achter een beveiligd wachtwoord……..mocht u deze niet meer weten?  

Vraag het even aan de leerkracht van uw kind/eren. 

  

 

Koffiecorner” op vrijdag 13 maart 2020   

Vrijdag 13 maart  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)    
 
 

Aanmelden van jongere broertjes en/of zusjes  

Twijfelt u erover of uw jongste zoon/dochter staat aangemeld dan kunt u altijd een mail 

sturen naar info@jozefschool.net met de naam en geboortedatum van het betreffende 

kind dat in gaat stromen in 2021-2022-2023.   

 

http://www.jozefschool.net/
mailto:info@jozefschool.net


 

Weet u het nog? 

Alle sportactiviteiten, inschrijfformulieren, teamindelingen, 

wedstrijdschema’s zijn alleen nog te vinden op onze website.  

 

 Hoofdluiscontrole                                                                                                                   . 

Om de luizenproblematiek beheersbaar te kunnen houden, is er elke woensdag 

na een vakantie een luizencontrole. Afgelopen woensdag (na de 

voorjaarsvakantie) was er een controle en meteen na de meivakantie op 

woensdag 3 mei 2017 is de volgende. Wij stellen het bijzonder op prijs, wanneer 

u uw kind met schoon gewassen haren naar school laat gaan. Onze afspraak is 

ook zonder gel en zonder vlechten. 

 

Hulp gezocht. 

Over een maand gaan de groepen 8 beginnen met hun moestuin project. 
De afgelopen jaren mochten we gebruik maken van een kas aan de Oosteinderweg.   
Dit jaar gaan we starten op een nieuwe locatie: in de parochietuin tussen de school  
en de kerk.  
Voordat de kinderen kunnen beginnen moet de tuin gebruiksklaar gemaakt worden.  
Het stuk grond dat we mogen gebruiken moet gefreesd en geëgaliseerd worden. 
Welke ouder(s) zijn in het bezit van een freesmachine en / of kunnen ons hier bij helpen? 
Graag uw reactie naar judith@jozefschool.net 
Alvast bedankt! 

   
 

 Vakantierooster                       schooljaar 2020-2021  
  

Herfstvakantie                                         10-okt. t/m18-okt 2020               

  

Kerstvakantie  19 dec.2020 t/m 3 jan. 2021                 
  

Voorjaarsvakantie 20 febr. t/m 28 febr. 2021          
    

Goede vrijdag / Pasen  2 april t/m 5 april 2021 
    

Meivakantie  26 april t/m 9 mei 2021                  
    

Hemelvaart  13 &  14 mei 2021 
    

Pinksteren    24 & 25 mei 2021 
    

Zomervakantie  10 juli t/m 22 aug. 2021                
 2 studiedagen (nog in te plannen)   
  

mailto:judith@jozefschool.net


 
 

NME-themaweek 
Dit schooljaar werken we over ‘Ontdek het allerkleinste’ tijdens de NME-themaweek. 

De groepen 1-2 gaan à la Freeks Wilde Wereld op zoek naar kleine beestjes.  

Groep 3 verdiept zich in insecten rond de school en bacteriën om ons heen. De 

groepen 4 zoomen meer in op het leven van vogels, zoals nesten, kuikens en de 

voedselkringloop. In groep 5 wordt onder meer met microscopen naar het allerkleinste van plant en dier 

gekeken. In groep 6 gaan de kinderen het allerkleinste (het fijnste) van een eigen onderwerp uit de natuur 

onderzoeken. Ze maken bij hun onderwerp een muurkrant, poster of informatieboekje en iets creatiefs. Dit 

project maken ze aan de hand van een planning/ plan van aanpak. Groep 7 werkt over bacteriën om ons 

heen. En de groepen 8 werken over microben, bodemdieren en DNA. 

De NME-themaweek duurt van 9 t/m 20 maart. In de themaweek staat natuur- en milieuonderwijs 

centraal. De kinderen kunnen, in meer of mindere mate, zelf vormgeven waar ze over werken. Ze 

ontwikkelen hun schoolse vaardigheden, algemene kennis en samenwerkingsvaardigheden. Maar ook 

creativiteit en ict-vaardigheden worden aangesproken. Verschillende vakken worden met elkaar 

verbonden. Rekenen, taal, spelling, zaakvakken, handvaardigheid, het komt allemaal samen rond een 

thema.  Er is dit keer géén afsluitende kijkmiddag voor ouders en belangstellenden. Wel is er in de centrale 

hal een thematafel te bezichtigen. 

 
 

Crownfunding 
 

Dit wilt u niet missen!  
Vrijdag 17 april van 14 tot 16 uur grootse Fancy Fair georganiseerd door groep 8 in de Dolfijn. 

Opbrengst komt geheel ten goede aan de afscheidsavond van groep 8. 

Kom knutselen, cupcakes eten en sla uw slag bij het rad van fortuin. 

Er zijn spelletjes te doen, bloemen te koop, er is een boekenkraam en een heuse zwarte markt. 

Als klap op de vuurpijl: de veiling van de kunstwerken van groep 8.  

Kortom, genoeg te doen voor jong en oud. Ook aan een natje en een droogje wordt gedacht! 

Komt allen! 
 

 

Gezocht hulpouders sportdag                                                                                 .    
                                               

 
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 mei volgt verdere informatie over de sportdag.   

  

Sportieve groet, de sportcommissie  

 



“Rode stippen op een ei” en “Palm, Palm Pasen” zal er door de straten klinken  
als we op vrijdag 3 april met de kinderen van de groepen 1 t/m 5 in een stoet  
naar de bejaardenhuizen en Ons Tweede Thuis lopen. 
    
’s Morgens beginnen we deze Palmpasen ochtend met het maken van  de palmpaasstokken.  
Jonge en oudere kinderen werken hierbij samen. In gemengde groepjes voorzien de kinderen de stokken 
met diverse zelf meegebrachte lekkernijen. 
  
Rond 10.30 uur vertrekken we in optocht naar het Kloosterhof, Ons Tweede Thuis en Zorgcentrum 
Aalsmeer. We verrassen daar de mensen met onze zelf versierde palmpaasstokken. 
 
De kinderen zijn deze dag gewoon om 14.00 uur uit school. 
  
Denkt u eraan om de kinderen op vrijdag 3 april wat lekkere spulletjes mee te geven?!  Zoals, slingers van 
pinda’s, paaseitjes, chocolaatjes, koekjes of theezakjes in een plastic zakje, zodat de kinderen hier een 
draadje aan kunnen knopen en ophangen. Alstublieft niet te veel spulletjes, want elk kind hangt graag iets 
van zichzelf aan de stok. De school zorgt voor de stokken. 
  
Aan het prikbord bij de klassen komt een intekenlijst waar u zich kunt opgeven om in de klas te helpen bij 
het maken van de stokken. Wij zouden het fijn vinden als er omstreeks 10.30u extra ouders naar school 
komen om met ons mee te lopen naar de verschillende huizen.  
  
Alvast bedankt! 
Team Jozefschool 
 
 

Paasviering:   

Op donderdag 9 april is de paasviering in de Karmelkerk. 

                                                                                                   Het thema is: “Lente”  

Ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden zijn van  
harte welkom.  

In de viering denken we na over hoe de natuur na de winter weer tot groei en bloei komt. In de lente komen 
de voorjaarsbloemen uit de grond, vogels leggen een ei, bomen en struiken krijgen bloesem, kortom, de 
natuur komt weer tot leven. Vanuit deze gedachte nemen we de kinderen mee in het paasverhaal. Jezus 
was dood en kwam weer tot leven. We vertellen de kinderen in de Goede Week  de gebeurtenissen rond de 
dood en opstanding van Jezus. 
 

Themaverhaal: De kleine reus, Max Bolliger. De reuzen vieren jaarlijks een feest en daar wordt via een 

wedstrijd bepaald wie zich een jaar lang koning van de reuzen mag noemen. Wie de grootste hap neemt, 

wordt koning. Kleine reus bedenkt een slim plan. Hij eet een appelpit op en stopt een andere pit in de grond. 

Deze keer wordt hij niet als koning gekozen. Het volgende jaar is er een appelboom gegroeid. En kleine 

reus wordt tot koning benoemd. 

Er zijn twee vieringen.  
1e viering is om 8.45 uur voor de groepen 1-2a, 1-2b, 1-2e, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a. 
2e viering is om 9.45 uur voor de groepen 1-2c, 1-2d, 3b, 4b, 4c, 5b, 5c , 6b, 7b, 8b. 
 
Ter herinnering: 
- u mag géén foto's of video's maken, dit verzorgen onze schoolfotografen. 
- uw telefoon s.v.p. op stil of uit. 
- als uw kleintje gaat huilen, neemt u het dan even mee naar buiten. 
- de leerlingen verlaten na afloop als éérste de kerk.  
 

Palmpasen  



Eieren zoeken! 
 
Op donderdag 9 april na de Paasvieringen gaan alle kinderen in en rondom 
de school eieren zoeken. Een gezellige en spannende traditie op de 
Jozefschool! De leerkrachten doen hun best de versierde eieren op de 
moeilijkste plekjes te verstoppen.  
En daarna gaan groot en klein samen op zoek naar de eieren van hun groep.  
Welke groep heeft de beste speurneuzen en vindt alle verstopte eieren. 
 

 

De groepen 3 zijn op zoek naar……………………………………..                                                                                                           . 

 

en andere tijdschriften voor in de leeshoek. 

 

 

Heeft u  misschien nog ergens –op zolder, in een schuur, achter in een hoekje- een bolderkar 

staan waar u helemaal nooit meer iets mee doet, in de weg staat en u hem eigenlijk kwijt wilt? 

Dan zal groep 3 daar heel erg blij mee zijn om het zandspeelgoed bij het dolfijnplein te verrijden. 

De oude bolderkar heeft het begeven. 

                                                                   Ook de kinderen  van juf Debby groep 4   
                                                                       zijn op zoek naar………………………. 

 
 

 

Jij & Ik werken samen!  

Hallo wij zijn de medewerkers van de Jij & Ik winkel in de Ophelialaan en wij zullen 

vanaf begin maart op dinsdag en vrijdag komen ondersteunen op de Jozefschool.  

De Jij & Ik winkel is een (cadeau)winkel van Stichting Ons Tweede Thuis in 

samenwerking met DownTown Ophelia. In deze winkel vindt u (cadeau) artikelen 

gemaakt door mensen met een beperking van verschillende voorzieningen van Ons 

Tweede Thuis. Daarnaast kunt u bij ons genieten van een kopje koffie, thee en lekkere verse appeltaart.  

De Jij & Ik medewerkers die in deze winkel werken zijn allemaal jongeren met een verstandelijke 

beperking die op deze manier leer- en werkervaring opdoen. Maar daarnaast vinden wij het vooral 

belangrijk dat deze jongeren ook hun talenten mogen/kunnen laten zien en mee doen in de maatschappij.  

Sommige van medewerkers werken 2 tot 4 dagen in de winkel andere lopen vanuit het speciaal onderwijs 1 

of meerdere dagen stage. Naast het werken in de winkel doen zij ook verschillende klussen voor de 

ondernemers in Aalsmeer. Zo maken zij dagelijks het restaurant Oh! schoon, maar helpen ze ook onder 

andere bij de Jumbo, Hulleman, de Etos en Soep Aalsmeer.  

Vanaf maart zullen zij ook werkervaring gaan opdoen bij de Jozefschool en daar zijn wij ontzettend blij 

mee. Op dinsdag- en vrijdagmiddag zullen er 2 Jij & Ik medewerkers diverse klussen op school gaan doen 

zoals de koffiekamer opruimen, de papierbakken legen, schoolplein vegen. Wanneer het mogelijk is 

kunnen zij ook helpen bij concrete taken bij bijvoorbeeld de sportdag of andere activiteiten op school.  

Een aantal medewerkers hebben al van Meester René een rondleiding gehad en kijken er nu al naar uit om 

echt aan de slag te mogen!  

Met vriendelijke groet,  

Kim Maarse - Verschueren 

Jij & Ik Winkel 



Zingen na 2                       Lentekoor    

       

Voor alle kinderen die van zingen houden 

Beste ouders en kinderen, 

Op woensdagmiddag 11 maart willen we graag met het Lentekoor 

starten. 

 Een naschoolse activiteit. 

 In de speelzaal (BB) van de Jozefschool. 

 Op woensdagmiddag. 

 Van 14:15 uur  – 15:00 uur. 

 Voor alle kinderen van de Jozefschool vanaf groep 3 tot en met groep 8 

 Ook  vriendjes en vriendinnetjes van dezelfde leeftijdsgroep, die op een andere basisschool zitten, 

zijn welkom. 

 Het blok (7x) is vanaf woensdag 11 maart tot en met 22 april. MET ALS REPETITIEDATA:  11, 18, 25 

maart, 1,8 , 15 en 22 april.  

 Aansluitend is er een optreden  in Zorgcentrum ’t Kloosterhof, Clematisstraat 16/Aalsmeer, op 

woensdag 22 april om 15:00 uur. 

 De kosten  zijn 25 euro p.p. incl. koorboekje. 

 Het lentekoor gaat van start vanaf 12 aanmeldingen. 

 

Je kunt je aanmelden voor het koor door te mailen naar: 

trix@jozefschool.net    

Graag naam, leeftijd, groep en school vermelden. 

 

Hartelijke groet, 

Trix van Renselaar 

(docent muziek Jozefschool) 
 

 

Kledingactie  “Back 2 school”                                                                  . 

 
In mei staat de actie bag2school weer gepland. Vanaf maandag 11 mei t/m maandag 18 mei 9.00 uur kunt u 

wederom zakken met goede kwaliteit schone kleding, lakens, gordijnen, pluche beesten, riemen, handtassen en 

schoenen (graag schoenen aan elkaar gebonden) inleveren. Dit kan ’s morgens en na schooltijd in de gang bij de 

groepen 7 en het documentatiecentrum. Dit jaar gebruiken we de opbrengst van de kledinginzamelingsactie voor 

de school zelf. 

We willen u nu alvast vragen om thuis schone en bruikbare kleren, schoenen, dekens, etc. te sparen. 

Uw kind krijgt in april een zak mee waar u de spullen in kunt stoppen, maar het mag natuurlijk ook in andere zakken. 
We hopen weer op een succesvolle inzameling, maar dat gaat met uw hulp vast en zeker weer lukken! 
 

Groeten Antoinette, Dana en Jacqueline 
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Handhaving parkeren bij onze school. 
 
Leden van de verkeerscommissie van de  Jozefschool hebben onlangs om de tafel 
gezeten met medewerkers van handhaving. We hebben wederom de 
parkeerproblematiek besproken rondom de Jozefschool. Dagelijks  zien wij door 
foutparkeren gevaarlijke situaties ontstaan. Handhaving komt regelmatig controleren 
en heeft aan ons laten weten dat ze sneller over zullen gaan tot bekeuren. De bedragen 
liegen er niet om. Zo kost het parkeren op een invalide plek € 399,- 
Het parkeren van een auto half  met de wielen op de stoep, onder een verboden  te parkeren bord of binnen 
5 meter vanaf het zebrapad kost u € 104,-    
Buiten dat dit u geld zou kunnen gaan kosten levert het gevaarlijke 
en onoverzichtelijke situaties voor de kinderen op. Bij deze de 
vraag van de Jozefschool:   
Parkeer alleen op de daarvoor bestemde plekken en voorkom gevaarlijke 
situaties.                    Bedankt.                                                                                                                                          

                                      
                        
 

Op zoek!!! 

De verkeerscommissie is op zoek naar een nieuw (ouder)lid!  

Jarenlang hebben we gebruik mogen maken van het enthousiasme van 

Prudence Wauben, de moeder van Colin en Luca. Zij heeft echter gekozen om 

andere (vrijwillige) taken op te pakken.  

We willen haar heel erg bedanken voor haar inzet, het delen van haar kennis 

en het geven van haar mening over de verkeerssituatie rondom de Jozefschool. 

Bent u ook begaan met de veiligheid van onze kinderen rondom school en heeft u interesse om uw mening 

te delen over de verkeersituatie? 

Stuur dan een mail naar mariska@jozefschool.net.  

De commissie komt zo’n 3 keer per jaar bij elkaar en regelt verkeersacties, heeft contact met de gemeente 

Aalsmeer en vraagt bijvoorbeeld verkeerslessen aan. 

Uw inzet wordt zeer gewaardeerd door de leden van de verkeerscommissie, leerlingen, buurtbewoners en 

andere betrokkenen! 

 

JouwSportPas – Flexibel Sporten 
 

Probeer eens een nieuwe sport met JouwSportPas; in de zaal of het zwembad, op het veld, in een team of 

juist individueel. Zo kom je erachter wat jij leuk vindt!  

Met JouwSportPas heb je geen verplichtingen en hoef je je nooit meer te vervelen. Welke sport kies jij? 

 

Vanaf 9 maart start het volgende blok. Inschrijven voor sporten als voetbal, volleybal, kickboksen, 

streetdance, breakdance, waterpolo, judo, handbal, basketbal of  korfbal kan nog tot 4 maart!!  

 

Neem regelmatig een kijkje op de site want er komen steeds nieuwe sporten bij. Binnenkort verwachten 

we ook tennis, waterskieën en freerunnen.  

https://aalsmeer.inschrijventeamsportservice.nl  

 

Vriendelijke groet, 

Esther de Heij 

mailto:mariska@jozefschool.net
https://jouw.teamsportservice.nl/aalsmeer/project/jouwsportpas/
https://aalsmeer.inschrijventeamsportservice.nl/LeefModule/Details/1848


 

Nieuws vanuit de Sportcommissie! 
 

 

Een update van het sportnieuws met daarin een aantal belangrijke 

mededelingen!  

 

Op zaterdag 25 januari werd het waterpolotoernooi in De Waterlelie gespeeld. 

Spannende wedstrijden, onverwachte doelpunten en tussendoor spelen in het recreatie bad leidde tot een 

heerlijke middag in het zwembad. 

Dank aan alle deelnemers en coaches voor jullie inzet! 

 

Dan een bericht over het badminton. 

De clinics zullen rond de tijd van het uitkomen van de Jozefflits plaatsvinden voor de groepen 6, 7 en 8. 

Daarbij gaan de leerlingen naar de sporthal in De Waterlelie om kennis te maken. Mocht uw kind nu 

hartstikke enthousiast thuiskomen of gewoon een keer mee willen doen met het badmintontoernooi, dan 

kan er worden ingeschreven op de website van de Jozefschool: 

https://www.jozefschool.net/activiteiten/actuele-sportactiviteiten/ 

 

Op diezelfde website vindt u ook informatie over het minivoetbal. 

 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 twee avonden in de week 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. Deze tijden zijn nu nog indicatief. Na 
de inschrijvingen wordt duidelijk wat de start- en eindtijden zullen zijn.  
 De groepen 3 & 4 spelen dit jaar voor het eerst hun wedstrijden op zaterdag ipv 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. Deze tijden zijn nu nog indicatief. Na 
de inschrijvingen wordt duidelijk wat de start- en eindtijd zal zijn.  
Inschrijven kan via de website van de Jozefschool. U ontvangt binnenkort een mail met daarin de juiste 

procedure. 

Vergeet het niet te doen, want te laat = te laat. 

Zodra de inschrijfperiode voorbij is, worden de teams gevormd en gepubliceerd op de website van de 

Jozefschool. Daar zullen na de meivakantie ook de wedstrijdschema’s verschijnen. 

 

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  

20 mei 2020 Sportdag Groep 6 en 7 Nader te bepalen 

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

Zat. 13 juni 2020 Voetbal Groep 3 en 4 RKDES 

 

                                                                                                                                                    

  Met sportieve groeten, 

        De Sportcommissie.  
 

 

 

 

 

 

 

https://www.jozefschool.net/activiteiten/actuele-sportactiviteiten/


 

21 maart: Expositie voor Stichting Living Memories   
 
Onze groepen 7 doen mee met een tekeningenactie voor Stichting Living Memories. Deze stichting maakt 
videoportretten van kinderen met een beperkte levensverwachting. 
De tekeningen hebben als onderwerp ‘Jouw mooiste herinnering’. Naast onze school, doen ook de 
Oosteinderschool en Samen Eén uit Aalsmeer en De Graankorrel uit Kudelstaart mee. Van elke school 
wordt een aantal ‘winnaars’ uitgekozen om te worden gedrukt op een ansichtkaart. De opbrengst van de 
verkoop wordt geheel gebruikt voor het maken van de videoportretten.  
Het leuke is dat niet alleen de winnaars, maar dat álle tekeningen tijdens de actiedag op 21 maart 
geëxposeerd worden. Kom kijken in de sporthal van zwembad De Waterlelie! De winnaars worden die dag 
rond 16.00 bekendgemaakt.  
Op www.stichtinglivingmemories.nl kunt u alles vinden over het werk van dit goede doel.  
Op www.herinneringenmaakjesamen.nl kunt u alles vinden over de actiedag op 21 maart. 
 
 

 

 

 

Juf Femke zoekt: 

 

 

 

 

Kiwi ballen actie 

 

In november 2019 heeft u weer massaal gehoor gegeven aan onze oproep om  kiwi stickers  te sparen. Wij 
waren één van de eerste scholen die een volle spaarposter hadden opgestuurd. Diverse personen blijven 
het hele jaar door sparen en plakken en zo hadden wij al een leuke voorraad. 
Eind januari ontvingen wij een grote doos met de 20 ballen. Meester Chris heeft ze weer keurig voorzien 
van lucht en juf Atty heeft de speelzalen en de schoolpleinkratten voorzien van nieuwe ballen.  Heeft u de 
kinderen al op het schoolplein  zien  spelen met de gezonde groene kiwi ballen? In het najaar hopen wij 
weer met de traditionele Zespri kiwi stickeractie  mee te doen.  
De kinderen gezond aan de kiwi en nu een paar maanden later weer gezond buiten aan het spelen met de 
ballen.   
Iedereen bedankt. 

 

http://www.stichtinglivingmemories.nl/
http://www.herinneringenmaakjesamen.nl/

