
 

 

 

 

Nieuwsbrief  November  2019. Jozefschool  Aalsmeer  

Agenda: 
vrijdag 1 november  juf Anita gaat met pensioen.  

 

maandag 4 november  excursie gr. 6b Rijksmuseum Amsterdam 

dinsdag 5 november   excursie gr. 4a Rijksmuseum van Oudheden Leiden 

    juf Debby viert haar verjaardag  

woensdag 6 november  Alle kinderen vrij i.v.m. staking onderwijzend personeel.  

donderdag 7 november  excursie gr. 4b Rijksmuseum van Oudheden Leiden 

    juf Dana viert haar verjaardag 

vrijdag 8 november  excursie gr. 6a Rijksmuseum Amsterdam 

 

maandag 11 november  start culturele week 

“Sint Maarten” 

dinsdag 12 november  verjaardag meester Antoine 

vrijdag 15 november  afsluiting culturele week 

    “kijkmoment” 13:15 tot 13:45 uur  

zaterdag 16 november   intocht Sinterklaas 

 

maandag 18 november  school versieren in Sint-sfeer met ouderraad. 

vrijdag 22 november  Zon in de schoorsteen gr 6  t/m 8  

    “Koffiecorner” 

 

dinsdag 26 november  Jozeftheater W  8:45 tot 9:30 uur  

    Jozeftheater X  9:45 tot 10:30 uur 

    gr. 8 oudergesprekken 15:00 – 19:00 uur  

woensdag 27 november  Jozeftheater Y  8:45 tot 9:30 uur 

    Jozeftheater Z  9:45  tot 10:30 uur  

donderdag 29 november gr.8 oudergesprekken van 15:00 tot 19:00 uur  

 

donderdag 5 december  Sinterklaasfeest  

vrijdag 6 december  Alle kinderen vrij i.v.m. Studiedag  

 

 

 

Heeft u het al gezien?? 
Wij hebben nieuwe moestuinbakken gekregen! Geweldig! Wat zijn we hier trots op en  

ontzettend blij mee.  

De groepen 6  kweken daar groentes in en zodra dit geoogst kan worden verwerken zij deze 

groentes  in een kookles.  

Te denken valt aan stamppot boerenkool, munt thee, kruidenboter. 

Super, super dank u wel namens ons allemaal en de kinderen van de groepen 6.   

 

 

 

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  
  

 Nieuw meubilair en andere inrichting van de kleutergroepen Jozefschool. 
In de herfstvakantie zijn de kleuterlokalen opnieuw geschilderd en ingericht met nieuw meubilair. Waarom worden 
de lokalen in een “nieuw jasje” gestoken? 
Onze actuele visie op goed kleuteronderwijs, vraagt om verandering van het meubilair. Met het nieuwe meubilair 
willen we meer rust en ruimte creëren in de klas. Dit doen we door de kleuterlokalen lichter te maken en minder vol in 
te richten.  Zo zal er o.a. meer ruimte zijn voor verschillende hoeken. Op de Jozefschool staat het leren door spelen, 
ontdekken en ervaren hoog in het vaandel. De hoeken zijn daar de ideale plekken voor. Met vloerkleden, tafels en 
poefjes zorgen we ervoor, dat de kinderen voldoende ruimte hebben om te spelen en werken in de klas. Tevens staan 
de nieuwe meubels veelal op wielen, dit geeft de leerkrachten de vrijheid om flexibel om te gaan met de ruimte in de 
klas en zodoende steeds op een andere manier zorg te dragen voor een rijke leeromgeving. We gaan meer in kleine 
kringen werken, in plaats van in de grote kring. Hierdoor kan de leerstof op een wijze worden aangeboden, die beter 
aansluit bij het ontwikkelingsniveau van elke leerling. Omdat rust in de klas tijdens een kleine kring een belangrijke 
factor is voor de betrokkenheid van de leerlingen, is er gekozen voor een vaste kring met halfronde banken. 

 Aanvang schooltijden. 
De aanvangstijd van de lessen op de Jozefschool is: 08:30 uur. Om 08:20 uur gaan de entreedeuren open.  

Het is fijn om te zien dat veel ouders en kinderen gewend zijn aan deze tijden en keurig op tijd op school zijn. Helaas is 

in de afgelopen weken gebleken, dat te veel kinderen te laat op school komen. De entreedeur bij de groepen 7 en 5 

blijft, i.v.m. veiligheid, vanaf 08:30 uur gesloten en wij vinden het belangrijk dat de gestarte lessen van deze groepen 

niet verstoord worden. Wij vragen iedereen die te laat is, om even om te lopen en aan te bellen bij de hoofdingang. 

Uiteraard hopen wij dat dit niet of nauwelijks nodig is. Naast de hoofdingang zit groep 4 en zij hebben hier ook last van. 

Wij verzoeken u om weer even nadrukkelijk aandacht te besteden aan het op tijd naar school komen. 

 Verkeersveiligheid rondom de Jozefschool. 
Nu het mooie zomerweer is omgeslagen in herfstachtige regenbuien, merken wij dat steeds meer kinderen met de 

auto naar school worden gebracht en opgehaald. Door het foute parkeergedrag van menig ouder van onze school, 

veroorzaakt dit zeer onveilige situaties voor fietsers en voetgangers. Stoepen zijn vaak onbegaanbaar en 

oversteekplaatsen zijn niet meer te overzien voor volwassenen en zeker niet voor kinderen.  

School en ouders zijn samen verantwoordelijk voor de veiligheid van onze kinderen rondom de school. Wij spreken u, 

ouders en verzorgers, aan om deze verantwoordelijkheid te nemen en u te houden aan de geldende verkeersregels. 

Het gaat om de veiligheid van alle kinderen. Hoeveel haast u ook heeft, hoe hard het ook regent, dit mag nooit een 

reden zijn voor het creëren van een onveilige schoolomgeving.  

Wij wijzen u erop dat wij contact hebben opgenomen met de politie en de verkeershandhavers. Na de herfstvakantie 

zullen zij regelmatig controleren en verbaliseren waar nodig.  

 Verjaardag van meester Antoine.  
In de week van 11 t/m 15 november zullen wij met de hele school de verjaardag van meester Antoine Zwagerman 

vieren. Dit doen we elk schooljaar met een culturele activiteit. Onze Interne Cultuurcoördinatoren organiseren elk 

schooljaar weer iets anders. Dit schooljaar staat de verjaardag van meester Antoine in het teken van Poëzie. 

Wij feliciteren meester Antoine van harte en wensen hem een hele gezellige verjaar-week! 

 

 Ouderenquête sociale veiligheid.  
Wat fijn dat al vele ouders de ouderenquête over sociale veiligheid hebben ingevuld voor één van hun kinderen. Deze 

enquête dient jaarlijks ingevuld te worden. De Inspectie van Onderwijs hecht veel waarde aan het stelselmatig 

monitoren van de sociale veiligheid in het Primair Onderwijs. De uitslagen sturen wij jaarlijks door naar de Inspectie. 

Tot nu toe heeft 22% van onze ouders de enquête ingevuld. Dit is een laag aantal. Om de resultaten representatief voor 

onze school te kunnen laten zijn, is een respons van  34% - 50% voldoende; van 50% - 70% goed en een respons van 

boven de70% uitstekend. 

Heeft u de enquête nog niet ingevuld, dan verzoeken wij u om deze alsnog in te vullen. U heeft de inlogcodes gemaild 

gekregen en u heeft de tijd tot 01 december 2019. Wij rekenen op uw medewerking! 

 Externe Remedial Teaching (RT). 
Soms heeft een leerling externe RT of hulp nodig. In bijna alle gevallen wordt dit na schooltijd gedaan. In bepaalde 

uitzonderlijke gevallen kan dit, in overleg met het zorgteam van de school, onder schooltijd. Het is echter niet 

mogelijk om de externe hulp in de school te geven, omdat er geen ruimte hiervoor beschikbaar is. Door de vele 

ondersteuning die wij als Jozefschool al bieden, zijn alle ruimtes dagelijks bezet.  

Met vriendelijke groet, Antoine, Jacqy & René.    



Culturele week met veel Poëzie op de Jozefschool 
 

Op maandag 11 november start de Poëzie week  met, voor alle leerlingen, een presentatie door Ted van Lieshout. Deze 

bekende schrijver en iIllustrator, ontving afgelopen 1 oktober     “de Boekensleutel”, een literatuurprijs voor een vernieuwend 

kinderboek van de Griffel- en Penseeljury voor “Ze gaan er met je neus vandoor”. Ted heeft verschillende prijzen gekregen 

voor zijn kinderboeken, dichtbundels en romans. Hij schrijft liedjes voor Sesamstraat en cabaret. Hij is o.a. bekend van de Boer 

Boris boekenserie. 

 De rest van de dagen krijgen alle groepen een workshop gegeven 

door poëziedocenten van de School der Poëzie van Amsterdam. In 

deze workshops gaan de leerlingen gedichten lezen, horen, 

beleven, maken en voordragen. 

Onze Beeldende vorming docent Juf Femke geeft groep 3 t/m 8 een 

les in het teken van poëzie: Zoetsappige dichtwoorden maken met 

snoep?  

Poëzie op ramen verven? Gedichten maken met je stem en geluiden? Gedichten versieren met afbeeldingen? 

Kortom:  Komt u Poëzie beleven in de school bij de kijkmiddag op  

                                                                                       vrijdag 15 november van 13.15 tot 13.45 uur? 

 

Koffiecorner” op vrijdag 22 november  a.s. 
Vrijdag 22 november a.s. 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)              

                                       

2  keer in het jaar is er voor alle groepen een Jozeftheater in de Dolfijn. 

Kinderen geven een voorstelling aan de andere kinderen van de school, ouders, opa’s en oma’s.  

U bent natuurlijk van harte welkom. 

Wij willen u vriendelijk verzoeken geen foto’s te maken i.v.m. de privacywet. 

Deze worden gemaakt door onze speciale foto-ouders  en zijn terug te vinden op onze website achter het 

wachtwoord. 

dinsdag 26 november  Jozeftheater W  8:45 tot 9:30 uur  (groep 1-2A, 1/2E, 3A, 5A, 7A) 

    Jozeftheater X  9:45 tot 10:30 uur  (groep 1-2B, 4A ,6A, 8A,) 

woensdag 27 november  Jozeftheater Y  8:45 tot 9:30 uur   (groep 1-2C, 3B, 5B, 7B, 8B) 

                       Jozeftheater Z  9:45  tot 10:30 uur (groep 1-2D, 4B, 5C, 7B) 

 

 

Een van onze collega ‘s zoekt WOONRUIMTE 
  
Een van onze collega’s zoekt woonruimte in de omgeving van Aalsmeer. 
Weet u iemand die woonruimte verhuurt?  
Prijsindicatie;  +     € 800,00    
Wilt u dit dan doorgeven aan info@jozefschool.net    
Deze juf zou er heel erg mee zijn geholpen. 
 
 

                                                     Bij het  “JOZEFTHEATER”          
 

mailto:info@jozefschool.net
http://gravatar.com/tedvanlieshout


 

Zon in de Schoorsteen  groepen 6, 7 en 8    
 

De kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 zullen ook dit jaar weer aan de slag gaan met Zon in de Schoorsteen. In het kort 

houdt dit in dat ze surprises maken voor mensen in verzorgingstehuizen om hen in deze tijd even 

extra in het zonnetje te zetten. Bij deze surprise hoort een leuk kleinigheidje. De kinderen zullen 

donderdag 21 november onder schooltijd cadeautjes kopen. De volgende dag, op vrijdag 22 

november, worden de surprises naar de betreffende mensen gebracht.  

Daarnaast vieren we het sinterklaasfeest natuurlijk ook in de klas! We trekken lootjes en op 5 

december mag ieder kind zijn/haar prachtige kunstwerk meenemen naar school. U krijgt hier 

nog extra informatie over.  

Zie ginds komt de stoomboot 
 
Het is bijna weer zover. Zaterdag 16 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. 

Voor het versieren van de school zoekt de OR hulpouders.  

 
 

Oproep ouderhulp    HIJ KOMT, HIJ KOMT….. 
 

Beste ouders en/of verzorgers, 

 Hij komt, hij komt……. 

 

Maar voordat Sinterklaas met zijn Pieten de Jozefschool op 5 december komt bezoeken, zal 

de hele school gezellig in Sinterklaassfeer worden versierd 

Dit jaar wordt de school op maandag 18 november tussen 19.00 - 22.00 uur versierd. We starten om 19:00 uur met een 

korte uitleg, koffie/thee en natuurlijk pepernoten! 

 

Na afloop van het Sinterklaasfeest op donderdagmiddag 5 december vanaf 12:30 uur, kunnen wij uw hulp bij het 

opruimen van de versieringen ook zeer goed gebruiken. Misschien vinden uw kinderen het ook wel leuk om een 

handje mee te helpen. Ze zijn uiteraard van harte welkom! 

Voor zowel het versieren als het opruimen kunt u zich opgeven bij Patricia Stevens via het volgende 

mailadres:  patriesmail@gmail.com 

We zien uit naar uw aanmeldingen en willen u alvast ontzettend bedanken voor uw hulp, 

De Sintcommissie 

Sinterklaasfeest op donderdag 5 december  
  
 Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat de Goedheiligman ook dit jaar naar de Jozefschool 
zal  komen en wel op donderdag 5 december. Op deze dag verwachten we de kinderen om 8.20 uur in de 
klas.  Zij mogen hun jas aanhouden. Buiten zullen we dan de Sint en zijn Pieten gaan opwachten.  
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 een plek te zoeken. 
Belangrijk: 
We vieren het Sinterklaasfeest op donderdag 5 december. 
Het is een normale schooldag en alle kinderen gaan tot 14:00 uur naar school. 
  
Het wordt vast weer een spetterend en gezellig Sinterklaasfeest!! 



  

VERKEERSOVERLAST  
 

Beste ouders, 

De verkeerscommissie ontving de laatste weken heel veel berichten van ouders die zich erg zorgen maken over de 

verkeersveiligheid van hun kinderen. Zij storen zich aan ouders die parkeren op plekken die hier niet geschikt voor 

zijn, hun auto stoppen op onmogelijke plekken om hun kinderen te laten uitstappen of zomaar ergens draaien op de 

weg om maar geen minuut te hoeven verliezen. 

We ontvingen hier ook foto’s bij en weten soms niet wat we zien. Sommige auto’s staan meerdere malen op de foto. 

Enkele van de vele foto’s hieronder spreken voor zich. 

Het positieve is dat de meeste ouders gewoon op een daarvoor bestemde plek parkeren. Het is heel jammer dat een 

kleinere groep ouders het overzicht en de veiligheid van alle andere weggebruikers in gevaar brengen. We vragen 

deze ouders nogmaals na te denken over hun gedrag. Is het uw bedoeling om andere weggebruikers, en met name de 

kinderen van andere ouders, extra in gevaar te brengen? Wij denken van niet en vragen daarom aan deze ouders 

(mede namens alle andere ouders) van onze school om de volgende keer de auto neer te zetten op de plekken die 

daar voor bedoeld zijn. 

Tevens willen we u laten weten dat de directie en de verkeerscommissie uw zorgen delen wat betreft de grote bus 

van een kinderopvang organisatie die voor gevaarlijke situaties zorgt aan het einde van de schooldag. Dit heeft 

eveneens onze aandacht en er is dan ook al contact opgenomen met de betreffende organisatie. We hopen snel op 

verbetering.  

Alvast bedankt en op naar een veiligere 

leefomgeving bij de Jozefschool! 

Bedankt.  

 
 
 

 
 
 
 

 

Groepen 7 naar Apeldoorn! 

Van maandag 14 oktober t/m vrijdag 18 oktober verbleven de 

groepen 7 van de Jozefschool in het Woldhuis in Apeldoorn. 

Daar kregen zij in samenwerking met het IVN 

natuuronderwijs  echt in de natuur en niet uit een boekje. 

Zo worden er bomen gezaagd, onderzoeken gedaan naar 

bodem- en waterdiertjes.  
Bomen  worden gemeten hoe hoog ze zijn en de kringloop 

van de natuur wordt onderzocht.  

Natuurlijk hebben zij  avonds ook veel op het programma 

staan. Avondwandeling, broodjes bakken tijdens 

kampvuur,  een bosspel en natuurlijk de bonte avond. 

Een week om nooit te vergeten! 



Nieuws vanuit de Sportcommissie! 
 

Het eerste toernooi staat gepland op zaterdag 2 november. Er zijn 5 teams ingeschreven voor het 

handbalevenement in de Bloemhof. Komt u de kinderen aanmoedigen?  

De tijden zijn terug te vinden op de website van de Jozefschool onder het kopje sportactiviteiten. 

In het overzicht hieronder vindt u terug welke toernooien dit schooljaar nog op de planning staan! 

 U krijgt middels een email bericht over het digitaal inschrijven.  

 

Datum Toernooi Voor wie? Waar? 

Zat. 2 nov. 2019 Handbal Groep 3 t/m 8 De Bloemhof 

Zat. 25 jan. 2020 Waterpolo Groep 5 t/m 8 De Waterlelie 

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

April 2020 Atletiek Groep 3 t/m 8 AV Aalsmeer 

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

Zat. 13 juni 2020 Voetbal Groep 3 en 4 RKDES / FC Aalsmeer 

 

Op maandag 25 november hopen we een waterpoloclinic te kunnen ontvangen in zwembad De Waterlelie. De 

trainers zijn vanuit Oceanus (de vereniging) geregeld en er wordt nog hard gewerkt om tot een zakelijke 

overeenkomst te komen met het zwembad. Mocht er witte rook zijn, ontvangen de betreffende groepen 

bericht van de sportcommissie. 

 

Dan een rectificatie: 

In de vorige Jozefflitsss stond een stukje over de jeugdsportpas (JSP), maar helaas met de verkeerde link. 

Hierbij de juiste route naar de beginpagina van de JSP: 

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

 

Daarnaast biedt de Sportservice Haarlemmermeer ook leuke sportinstuiven aan in Aalsmeer. Neem eens 

een kijkje via https://jouw.teamsportservice.nl/aalsmeer/project/sportinstuif-aalsmeer/ 

We hopen dat er een leuke sportactiviteit te vinden is in bovenstaand aanbod. Sporten is niet alleen gezond, 

maar ook heel erg leuk om te doen!  

Met sportieve groeten, 

De Sportcommissie. 
 
 

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!  

Het eerste blok start na de herfstvakantie, maar je kunt nu al inschrijven! Misschien is waterpolo, judo of 

korfbal wel iets voor jou. 

Met JouwSportPas koop je maximaal vier lessen bij de sportvereniging, heb je geen verplichtingen en hoef 

je je nooit meer te vervelen. Probeer vier keer in een jaar een andere sport met JouwSportPas.  

Bekijk het aanbod, laat je inspireren en kies eens iets nieuws, zoals taekwondo,  basketbal of handbal. 

Welke sport kies jij? 

Vriendelijke groet, 

Esther de Heij 
 

 
 

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


GEZINSVIERING KARMELKERK zondag 10 november  
                                                      
 Karmelkerk op zondag 10 november om 9:30 uur. 
Wilt u wel een schoenendoos inleveren, maar bent u niet in de gelegenheid om naar  
de dienst te komen? Dan mag de doos ingeleverd worden, op vrijdag 8 november  
bij meester Maarten in lokaal 6, of bij juf Marian in lokaal 18 (Dolfijn). 
 

Vind je het fijn om te zingen? 
Kom dan meezingen met het kinderkoor ‘De Mirakels’. Uiteraard zing je dan tijdens de viering in het koor.  
Het zou leuk zijn als we met veel zijn! 
De oefenrepetities vinden in de Karmelkerk plaats en zijn van 18:45-19:30 uur.  
De oefendata zijn maandag 28 oktober en maandag 4 november. 
Kom je gezellig? 
Voor meer informatie kunt u mailen met maarten@jozefschool.net    

   

Aanmelding Eerste Heilige Communie 
        

    Al jaren is het gebruikelijk dat de kinderen uit groep 4 in de gelegenheid worden  
   gesteld om zich  voor  te bereiden op hun Eerste Heilige Communie.  
   De voorbereiding op de eerste Communie is geen taak meer van de school, maar  
   wordt verzorgd  door de ‘Werkgroep 1e communie’ van de Karmelparochie in Aalsmeer 

     samen met Pastoor Marco.  
       Middels deze brief willen we u informeren over de 1e communie in Aalsmeer en kunt u uw kind 
       aanmelden. Na aanmelding nemen wij vanzelfsprekend contact met u op. 

 
   Hoe zal de invulling er ongeveer uit gaan zien? 
   De kinderen zullen zich vanaf januari op hun eerste communie voorbereiden in een aantal 

bijeenkomsten, waarbij een werkmap centraal staat. We vertellen, tekenen en knutselen rond thema’s: ‘waar kom ik 
vandaan en waar hoor ik bij?’, 
 ‘bidden’, ‘wij horen bij God’, ‘in de kerk’ en ‘samen aan tafel’.  
Er is een kennismakingsviering voor en door de kinderen, een speurtocht door de kerk, een palmpaasstok die 
gemaakt wordt en een broodmaaltijd met broodjes die we zelfgebakken hadden bij de bakker. Kortom een leuk 
project rondom het katholieke geloof. 
Het project ronden we af met het doen van de H. communie. Dit feest zal op zondag 19 april 2020 plaatsvinden. 
 
Wilt u uw kind opgeven? Dat kan door onderstaand strookje te mailen naar: Eerstecommunieaalsmeer@gmail.com of 
op te sturen naar: Cyselle Palermo, Anjerhof 3, 1431 RC Aalsmeer. (0297-347558) 
Graag aanmelden voor 31 oktober 2019 
Als uw kind nog niet is gedoopt, maar u wilt hem/haar wel aanmelden voor de Eerste Communie dan kan dat ook. U 
kunt dan contact opnemen met bovenstaand telefoonnummer.                                                                    
Ook voor verdere informatie kunt u terecht bij Cyselle Palermo of  Danielle van Kessel. 
Het zou leuk zijn om veel ‘1e communie kinderen’ te kunnen verwelkomen! 

Vriendelijke groeten, 
Werkgroep Eerste Heilige Communie Karmelparochie Aalsmeer 
 

JA, ik/wij willen ons kind aanmelden voor de Eerste Heilige Communie: 

Voornaam kind: 
 

Achternaam kind: 
 

Geboortedatum: 
 

Adres: 
 

Telefoonnummer: 
 

Mobiel nummer: 
 

E-mailadres: 
 

Zit op basisschool: 
 

 

mailto:Eerstecommunieaalsmeer@gmail.com


 

HEEFT U MISSCHIEN NOG…  
 

Een zakje bloembollen over? 

Wij zouden het erg leuk vinden om de Jozefschool in het voorjaar om te dopen tot "Klein keukenhof". 

We willen in de herfst met de kinderen daarom bloembollen gaan planten! 

Elk klein zakje is welkom! 

 

Vriendelijke groetjes namens de NME  ( groen) commissie 

 

Wij gaan weer sparen voor kiwi ballen.… 
Ballen zijn er altijd te weinig op school en je kunt er wel honderd spelletjes mee doen.  
Daarom geeft ‘Fruit een lekkere buit’ elke school de kans om 20 kiwiballen te sparen.  
Hoe? Heel eenvoudig! 
De kinderen plakken de stickers (Green, Gold & Organic), die ze vinden op de kiwi’s,  
op de poster in school. 
Sparen maar!  
Wij willen als school graag mee doen met deze gezonde actie. Als de kinderen een kiwi mee naar school hebben, dan 

mogen ze de sticker opplakken of de poster bij de hoofdingang of op de poster bij de Dolfijn. Stickers van thuis mogen 

ook meegenomen worden. 

 
Zorgteam Jozefschool  

 

Beste ouders,  

 

Misschien zijn wij als zorgteam al bekend bij u en anders stellen wij ons graag aan u voor: het zorgteam van de 

Jozefschool. We hopen u zo meer duidelijkheid te geven over wie er in het zorgteam zitten en wat het zorgteam 

precies doet. Daarom zullen we ook dit schooljaar een aantal keer in de Jozefflits een stukje schrijven over de dingen 

waar we ons mee bezig houden.  

Wie zitten er in het zorgteam? 
In het zorgteam zitten de volgende personen: Andrea Kaslander (Intern Begeleider), Liesbeth Zeldenthuis (Intern 

Begeleider) Dominique van Erdelen (orthopedagoog/Intern Begeleider), Leonore Melkert (orthopedagoog) en 

Antoine Zwagerman namens de directie.   

Wat doet het zorgteam? 
De belangrijkste taken van het zorgteam zijn het ondersteunen van de leerkracht met leerlingen die extra zorg in de 

groep nodig hebben en het volgen van deze leerling zolang ze bij ons op school zitten. In het organiseren van de zorg 

op de Jozefschool heeft het zorgteam een coördinerende rol.  

Wat betekent dit voor u als ouders? 
Voor u als ouders is de leerkracht het aanspreekpunt als het om uw kind gaat. Het kan zijn dat de leerkracht bij u 

aangeeft dat als er hulpvragen zijn over uw kind, hij of zij in overleg gaat met de Intern Begeleider (IB-er) van 

zijn/haar groep. Iedere IB-er heeft namelijk een aantal groepen waar ze verantwoordelijk voor is. De uitkomst van dit 

overleg zal altijd weer met u besproken worden. Het kan zijn dat de IB-er bij één of meerdere gesprekken met u en de 

leerkracht aanwezig is.  

Het zorgteamoverleg: 
Om de week hebben we op vrijdagochtend met elkaar overleg. In dit overleg bespreken we bijvoorbeeld hulpvragen 

van leerkrachten, bekijken we hoe we de zorg op de Jozefschool kunnen optimaliseren en hoe het gaat met 

leerlingen die extra zorg nodig hebben.  

Alles wat we bespreken en om uw kind gaat, krijgt u via de leerkracht van uw kind weer te horen.  

 

In de volgende Jozefflits zullen wij u op de hoogte houden van wat het zorgteam nog meer doet.  

 

Met vriendelijke groeten,  

Het zorgteam  
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Iedereen heel hartelijk bedankt! 
 

 

Onze luizencoördinator Sabine en het team van de Jozefschool bedanken alle ouders,  

die geholpen hebben met de luizencontrole, heel hartelijk voor hun inzet. Wat fijn om te zien 

dat er voor elke groep enthousiaste ouders waren om zich hiervoor in te zetten, het is immers  

niet het allerleukste klusje op school. Top!  

Wij waarderen dit enorm, omdat we hierdoor de luizenproblematiek goed onder controle kunnen houden.   

 

 

 

KERSTKOOR                       ZINGEN NA 2 

       
Voor alle kinderen die van zingen houden 

Beste ouders en kinderen, 

Na de herfstvakantie willen we graag met het kerstkoor starten op woensdagmiddag 6 november. 

 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 (5x) is van woensdag 13 november tot en met 11 december. MET ALS REPETITIEDATA:  13, 20, 27 

november, 4 en 11 december.  

 Het optreden is tijdens de kerstvieringen op woensdag 18 december. 

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

 Het kerstkoor 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) 
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