
 

 

 

 

Nieuwsbrief   September / Oktober 2020                         Jozefschool  Aalsmeer  

 

Agenda: 
28 september t/m 2 oktober       werkweek groepen 7 

woensdag 30 september  start Kinderboekenweek  

Zaterdag 3 oktober   klusochtend 

 

maandag 5 oktober   schoolfotograaf   (zie uitleg hieronder) 

dinsdag 6 oktober   schoolfotograaf  

woensdag 7 oktober   schoolfotograaf  

vrijdag 9 oktober   afsluiting Kinderboekenweek  

 

maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober herfstvakantie 

maandag 19 oktober   alle kinderen vrij i.v.m Studiedag 

dinsdag 20 oktober   Ouderraad vergadering 

woensdag 21 oktober    groepen 3 naar Amsterdamse Bos ´herfstexcursie.´ 

 

Uit de Bovenkamer  
 

 Nieuws uit het team. 
Donderdag 8 oktober a.s. is de laatste werkdag van meester Thomas Hartendorp op de Jozefschool. I.v.m. 

zijn verhuizing richting Rotterdam zal Thomas ons verlaten. 

Wij bedanken Thomas voor zijn inzet in de afgelopen 3,5 jaar. Wij hebben Thomas leren kennen als ‘stropdas’ 
Thomas, als een leerkracht die houdt van de, van het maken van woordgrapjes en als een muzikale 
leerkracht, die met zijn gitaarspel de liedjes van de leerlingen enthousiast kon begeleiden. We wensen 
Thomas een hele mooie toekomst in het nieuwe huis, de nieuwe woonplaats en op zijn nieuwe werkplek, het 
ga je goed!  
 

 Geen koffiecorner. 
Helaas kan de koffiecorner van vrijdag 2 oktober a.s. niet doorgaan. Wij kunnen u nu niet in school 
ontvangen. 
 

 Halen en brengen. 
Wilt u bij het halen en brengen van uw kind(eren) meteen weer vertrekken? Wij zien dat enkele ouders 
langere tijd voor het raam van het lokaal of bij het hek blijven staan zwaaien naar hun kind. Hierdoor wordt 
het extra lastig om de onderlinge afstand van 1,5 meter tussen ouders te handhaven. Alleen door samen 
alert te blijven, kunnen wij ons aan de richtlijnen van het RIVM houden. Wij rekenen op uw medewerking.  
 

 Corona maatregelen m.b.t. de schoolfotograaf. 
Op 5, 6 en 7 oktober komt de schoolfotograaf weer op de Jozefschool en zal weer mooie foto’s maken van 

uw kind(eren).  Ouders hebben geen toegang tot het schoolgebouw en de schoolpleinen. Dit betekent dat er 

dit schooljaar geen broertjes/zusjes foto’s gemaakt worden met broertjes en zusjes die (nog) niet op de 

Jozefschool zitten. In de bijlage van deze Jozefflitsss vindt u een brief met nadere informatie. 

 

 

 

Website: www.jozefschool.net 

e-mail school: info@jozefschool.net 

kopij: info@jozefschool.net 

De Jozefflitsss  

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


 Deskundigheidsbevordering team. 
Meteen na de Herfstvakantie, op maandag 19 oktober heeft het team een studiedag. Dit betekent dat alle 

leerlingen vrij zijn op deze dag. Het hele team volgt een studiedag Kanjertraining om zo de volgende licentie 

te behalen, op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen en gericht op sociale 

veiligheid.  

 Jozeftheater november. 
In de jaarplanner staat het eerstvolgende Jozeftheater ingepland op woensdag 25 en donderdag 26 

november a.s. Het gaat deze keer een beetje anders dan anders. Aangezien ouders geen toegang hebben tot 

het schoolgebouw, zullen er geen ouders in het publiek zitten. 

Verder willen we alles zo ‘normaal’ mogelijk houden. Dit betekent dat de groepen gewoon naar de Dolfijn 

komen en de optredens op het podium van de Dolfijn zijn. De kinderen zitten in het publiek en kijken naar de 

optredens van elkaar. Onze ICTer Jeroen B zal de optredens filmen en de foto-moeder van school maakt 

diverse foto’s. Ouders kunnen zo de optredens zien op de film en op de foto’s. Beiden zullen, achter een 

inlogcode, op de website geplaatst worden.  

Kinderen mogen bij elkaar zitten, leerkrachten onderling handhaven de 1,5 meter afstand in de Dolfijn. 

 Ventilatie. 
Voldoende ventilatie in de lokalen is van belang. Leerkrachten zullen daarom regelmatig ramen openzetten. 

Houdt u hier rekening mee bij de keuze van kleding die uw kind draagt naar school? Het is herfst, het zal dus 

kouder worden en wellicht tijd voor warme truien.  

 Zon in de Schoorsteen. 
Elk schooljaar maken de leerlingen uit de bovenbouw prachtige surprises voor de bewoners van diverse 

zorginstellingen rondom de Jozefschool. Helaas kunnen zorginstellingen nu niet zoveel bezoek ontvangen, 

i.v.m. de Coronacrisis. Daarom zal dit helaas niet doorgaan en denken wij aan een andere invulling. Wij 

zullen in december mooie, zelfgemaakte Kerst- en Nieuwjaarskaarten opsturen naar de zorginstellingen.  

Daarnaast zullen wij meedoen aan de Schoenendoosactie, een project van GAIN, waarbij kinderen een 

schoenendoos versieren en vullen met spulletjes uit een speciale checklist. De mooi versierde en gevulde 

schoenendozen gaan naar kinderen in nood in diverse landen. Nadere informatie volgt nog. 

Wij wensen iedereen een heerlijke Herfstvakantie!   

 

Met vriendelijke groet 

Antoine, Jacqy & René.   
   
 
 

 

Schoolfotograaf  wie wanneer op de foto? 
maandag 5 oktober   individueel kleuters en groepen 3 

dinsdag 6 oktober   individueel groepen 4,5,6,7 en 8 

woensdag 7 oktober   schoolfotograaf broertjes / zusjes binnen school  

Aansluitend aan de individuele foto wordt een stoelfoto gemaakt. Deze worden op creatieve wijze aan elkaar 

geplakt tot groepsfoto. 

Broertjes /zusjes buiten school, alleen mogelijk, na afspraak in fotostudio van Maaike Cappon 

 
In de bijlage een aparte brief van de schoolfotograaf. 

 

 

 



 

Denkt u nog even aan: 
Beste ouders/verzorgers, 

Nu de Corona maatregelen nog steeds van kracht zijn en wij helaas ouders nog niet in de school kunnen toelaten, 

verzoeken wij u om er ’s morgens op te letten dat uw kind alles mee naar school heeft genomen wat hij/zij voor 

die dag nodig heeft. Denk aan: gymspullen, eten en drinken, lunch, waterflesje, gemaakt huiswerk. Oudere 

kinderen kunnen uiteraard meegenomen worden in deze verantwoordelijkheid. 

Naast de hoofdingang zitten de groepen 4 en houdt onze secretaresse Corrie Schijf de hoofdingang in de gaten. 

Het is vervelend als zowel Corrie als groep 4 dagelijks gestoord worden in hun werkzaamheden, omdat er 

aangebeld wordt door ouders die spullen van hun kind nabrengen. 

Wij danken u voor uw medewerking.  

 

 

 Betaling Tussen Schoolse Opvang 
 

                                        

 

 Beste ouders / verzorgers, 

Houdt u er rekening mee dat wij op 1 oktober a.s. de automatische incasso van de Tussen Schoolse Opvang 

zullen incasseren.  

 

Wat natuur met u kan doen 
 

Natuur verwondert en verbaast, laat je inspannen en ontspannen, heelt en troost, 

stimuleert en daagt uit, werkt positief op je gezondheidsbeleving, geeft sociaal contact en 

leidt tot betere prestaties. Herkent u het en vindt u wat natuur met je kan doen belangrijk? 

Voor uzelf en uw kind(eren)? Lees dan verder!  

U kunt namelijk de natuur in bij de Jozefschool! 

We zoeken ouderhulp bij diverse (eenmalige) natuurklussen. Wilt u bijvoorbeeld 

helpen bij het uitzetten van de materialen voor een natuurexcursie voor een klas?  Of 

wilt u helpen bij het werken in de moestuinberm of schooltuinen? Lijkt het u 

interessant om mee te denken in het vormgeven van het natuuronderwijs op onze 

school? Meldt u aan! 

U kunt mailen naar monique@jozefschool.net. Heeft u vragen, stel ze gerust!  
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Werkweek groepen 7                        28 sept t/m 2 okt.  
 

In de week van 28 september t/m 2 oktober gaan de groepen 7 op 
werkweek naar Apeldoorn. Ze verblijven in een prachtig, 
oud landhuis dat verbouwd is tot groepsaccommodatie. De kinderen 
zijn elke dag in de natuur om van alles te beleven,  te ontdekken en 
te onderzoeken. Onder leiding van het Instituut voor Natuureducatie 
en duurzaamheid (IVN) wordt er ook in de bossen gewerkt in 
samenwerking met Staats Bosbeheer. Wilt u weten wat ze 
meemaken? Kijk dan op de schoolwebsite voor de dag-verslagen.  
Vertrektijd maandag om + 9:30 uur en de verwachte thuiskomst is 

vrijdag rond 12:30 uur. 

 

 

Groene school 

Wist-u-dat... 

- we het milieu een warm en groen hart toedragen 
- we veel recyclen, zoals pennen, stiften, potloden, batterijen. 
- we zorg voor het milieu belangrijk vinden om uit te dragen 
- we het afgelopen schooljaar met het recyclen een leuke som geld 'verdiend' hebben 
- we daardoor bijvoorbeeld de actie 'Zon in de schoorsteen' kunnen organiseren 
- de inzamelboxen bij de diverse schoolingangen en onder de trap in het hoofdgebouw staan 
- we ook dit schooljaar blij zijn met uw recylcehulp! 
 

Juf Dagmar en juf Dominique  zijn op zoek  

 

naar iemand met een stenen- of fossielenverzameling voor een tentoonstelling. 

Mochten oudere kinderen speelgoed opruimen zoals: 

plastic dino’s, insecten, dieren, auto’s en kapla.  

We geven ze graag een tweede leven bij onze kleuters 

Vriendelijke groeten van juf Dagmar en juf Dominique  groep 1-2 a lokaal 1  

 

 

 

Beste ouder / verzorgers,  
Zaterdag 3 Oktober a.s. is er weer onze wel bekende klusochtend.  
Wij zouden graag een beroep op u willen doen. 

In een gezellige sfeer doen vaders en moeders van onze school  

diverse klusjes in en rond de school. U hoeft geen volleerd klusser te zijn. 

Het gaat vaak om het indraaien van een schroef of het ophangen van een 

schilderijtje. 

Voor de echt lastige klussen huren wij uiteraard vakmensen in, zoals een schilder 

of een loodgieter. 

Er staat altijd een heerlijk kopje koffie klaar met een lekker koekje.  

We beginnen om negen uur en leggen om 12:00 uur het gereedschap neer. 

“Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!” 

 

Lijkt het U leuk om te komen helpen op zaterdag 3oktober? 

U kunt zich aanmelden via info@jozefschool of chris@jozefschool.net    

 

Klusochtend.         

mailto:chris@jozefschool.net


 

Opgeven jonger broertje en/of zusje  
Onze school heeft een katholieke signatuur. We staan echter open voor alle gezindten. 

De grootte van de school stelt ons soms voor het dilemma van het instellen van een  

leerlingenstop of wachtlijst. We hanteren hierbij een aantal uitgangspunten om de  

kwaliteit van de school te kunnen handhaven. Groepen van meer dan 30 leerlingen 

 proberen wij te voorkomen, tenzij er meer handen in de klas ingezet kunnen worden.  

 

Jongere broertjes en zusjes van leerlingen worden automatisch geplaats, mits ze op tijd zijn  aangemeld. 

Mocht u twijfelen of uw jongste zoon/dochter nog niet is aangemeld, dan kunt u dit mailen naar 

info@jozefschool.net. 
Wij horen het graag op tijd zodat wij de prognose van de komende jaren in de gaten kunnen houden. 

 

             

Een nieuwe rekenmethode 
 

Dit schooljaar zijn de groepen 3 tot en met 8 gestart met een nieuwe rekenmethode; De nieuwste versie van 

Pluspunt. Een nieuwe rekenmethode kies je niet zomaar. Daar gaat een 

heel traject aan vooraf.  Sinds vorig schooljaar ben ik, Inge Bal, de 

rekencoördinator van de Jozefschool. Samen met de rekenwerkgroep, 

bestaande uit René Veerman, Sanne van der Spek en Karin Renne hebben 

wij de afgelopen jaren met het team bekeken wat we misten in onze 

rekenmethode. Ook hebben we bekeken wat we fijn vonden aan onze 

rekenmethode. Daarna is er een visie opgesteld waaraan een nieuwe 

methode moest voldoen. De rekenwerkgroep heeft twee methodes 

uitgezocht die bij onze visie pasten. Leerkrachten hebben lessen 

uitgeprobeerd uit deze methodes. Daarna is er overleg geweest met de 

vertegenwoordiger van de methodes en is er informatie ingewonnen bij andere scholen. Uiteindelijk hebben we 

besloten om met Pluspunt te gaan werken.  

Pluspunt besteedt bij een nieuwe leerlijn veel aandacht aan de begripsvorming. In groep 4 starten we 

bijvoorbeeld met de leerlijn vermenigvuldigen. Bij de begripsvorming spelen we keersommen uit met echt 

materiaal, de kinderen ontdekken dat een keersom herhaald optellen is, ze begrijpen wat het teken x betekent. Ze 

snappen wat er voor en achter het kruisje van de keersom staat. Bijvoorbeeld bij 3x4= (3 dagen 4 km. gefietst, 3 

groepjes van 4 kinderen, 3 tegels bij 4 tegels).  

De methode Pluspunt leert de kinderen daarna sommen op te lossen met een effectieve strategie. Eén van de 

strategieën die de leerlingen leren bij vermenigvuldigen is bijvoorbeeld de strategie 1x minder: de som 9x4 kun je 

uitrekenen door te denken aan 10x4.  

Als de leerlingen goed weten hoe zij sommen uit kunnen rekenen met een effectieve strategie, gaan zij veel 

oefenen met sommen, waardoor zij de sommen steeds sneller kunnen oplossen; de sommen worden 

geautomatiseerd. Wanneer de sommen voldoende geautomatiseerd zijn, kunnen de leerlingen de sommen flexibel 

toepassen in het dagelijks leven; Bijvoorbeeld: hoeveel ijsjes heb ik als ik 6 dozen met 5 ijsjes koop? 

De kinderen leren goed rekenen, wij, de leerkrachten leren het aankomend schooljaar hoe we de methode zo 

optimaal mogelijk in kunnen zetten. Tijdens verschillende studiemomenten bespreken wij met elkaar wat er al 

goed gaat en wat er nog beter kan.  
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Cultuurpunt Aalsmeer 
 

In deze aparte tijd willen wij vanuit het Cultuurpunt Aalsmeer ontzettend graag de kinderen bereiken om ze 

te betrekken bij ons workshopaanbod voor komend blok, welke eind september van start zal gaan. 

Normaliter deden we dit d.m.v. kennismakingsworkshops op de scholen zelf, waarbij de kids even konden 

snuffelen aan de workshops. Helaas is gebleken dat dit momenteel logistiek lastig is. 

Maar, niet getreurd, we hebben een oplossing! Al onze docenten van dit komende blok hebben een kort 

filmpje opgenomen om de kinderen persoonlijk uit te nodigen voor de komende workshops. 

Zouden jullie ons willen helpen door deze film te laten zien in de klas op het digiboard? Duurt maar 2,5 

minuut!  

We hebben voor sommige workshops nog maar een paar plekken, dus schrijf je snel in! 

  

Hierbij de link naar het filmpje: https://youtu.be/rQFfvR3Wn2Y  

Inschrijven kan heel makkelijk en snel via www.cultuurpuntaalsmeer.nl/inschrijven/ 

  

Bij voorbaat dank en hopelijk tot ziens! 

 

Bibliotheek  

 

Betreft: kinderen tot en met 17 jaar gratis lid van de Bibliotheek      

Beste ouder/verzorger, 

Het meest recente Pisa onderzoek van december 2019 bevestigt een trend die al een 
aantal jaar te zien is. Namelijk dat jongeren steeds minder tijd aan lezen besteden en 
er minder plezier aan beleven. En dat het leesniveau achteruit gaat. Dit onderzoek, in 
combinatie met het advies van de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur, maakt dat 
de ministers Van Engelshoven en Slob oproepen tot een Leesoffensief. En daar doet de 
bieb graag aan mee! 

Wij willen jongeren stimuleren om zoveel en zo lang mogelijk te lezen, door ze te 
laten ontdekken hoe leuk lezen kan zijn. Want als ze lezen leuk vinden, dan doen ze 
het vaker en worden ze beter in taal én andere vakken. 

Op school is er aandacht voor lezen, maar thuis lezen is minstens zo belangrijk. U kunt 
uw kind aanmoedigen, bijvoorbeeld door samen te praten over boeken, door zelf een 
boek te pakken of samen naar de Bibliotheek te gaan. 

Kinderen tot en met 17 jaar uit Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn zijn gratis lid van de 
Bibliotheek Amstelland! Zo hebben zij altijd toegang tot onze prachtige collectie met 
geschikte boeken voor ieder kind. Ze kunnen 10 materialen per keer lenen, voor 3 
weken. Er zijn ook tijdschriften, films en games te leen en jeugdleden krijgen 50% 
korting op biebactiviteiten, bijvoorbeeld workshops in de Maakplaats. Ook krijgen 
leden toegang tot diverse apps en databanken. De LuisterBieb app biedt bijvoorbeeld 
‘Luisteren voor je lijst’ en via de databanken kunnen leerlingen oefenen voor hun 
theorie examen. En met het Onbezorgd-abonnement (2 euro per maand) kunnen 
kinderen dubbel zoveel en dubbel zo lang lenen, en krijgen ze geen boetes bij te laat 
inleveren. 

Is uw kind nog geen lid van de Bibliotheek? Schrijf het dan in via onze website of kom 
eens langs in één van onze vestigingen in Amstelveen Stadsplein, Westwijk, Aalsmeer 
of Uithoorn. We vertellen jullie alles over de mogelijkheden van de Bibliotheek en 
helpen met het uitzoeken van mooie boeken. 

 

Graag tot ziens in de Bibliotheek 

Amstelland! Met vriendelijke groet, 

 

https://youtu.be/rQFfvR3Wn2Y
http://www.cultuurpuntaalsmeer.nl/inschrijven/
https://www.debibliotheekamstelland.nl/klantenservice/word-lid.html


JUDOCLINICS OP DE JOZEFSCHOOL  
 
Afgelopen weken hebben de leerlingen van de Jozefsschol op donderdag en vrijdag judoclinics gehad.  

Wil je een keer een echte judoles doen?  
 
 

                                      SPORTINSTUIF         

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Beste ouders, 

Mijn naam is Nathalie Groot en ik werk als jeugdhulpverlener/ ouder-kind coach  

voor de gemeente Aalsmeer. Sinds 2018 ben ik wekelijks een dagdeel op de Jozefschool  

te vinden. Dit schooljaar ben ik elke donderdagochtend vanaf 08:30u aanwezig.  

 

Wat doet een ouder-kind coach? 

Een ouder-kind coach kan met u in gesprek als u vragen heeft over  de opvoeding en ontwikkeling van uw 

kind(eren) of de sociale vaardigheden van uw kind. U kunt bij mij terecht als u zich zorgen maakt of als u 

zich afvraagt of u zich zorgen moet maken. Denkt u hierbij aan vragen als 

 Uw kind is zonder zichtbare aanleiding snel boos of verdrietig  

 Uw kind wil niet naar school 

 Uw kind kan niet stil zitten in de klas en stoort andere kinderen tijdens de les 

Even voorstellen: 



 Uw kind is onzeker en durft niet voor zichzelf op te komen 

 Uw kind overschreeuwt zichzelf en houdt weinig rekening met andere kinderen 

 Uw kind wordt gepest of pest andere kinderen 

 Uw kind vindt het moeilijk om vriendjes te maken of vriendschappen te behouden 

 Uw kind luistert niet en/of houdt zich niet aan regels 

 Er is veel ruzie in het gezin en u zoekt hulp om op een positieve manier met elkaar om te gaan 

 U en uw partner zijn gescheiden en u maakt zich zorgen of heeft vragen wat dit voor impact heeft op uw 

kind(eren) 

 

Natuurlijk zijn er nog veel meer vragen te bedenken waar u mij over kunt aanspreken. Blijf er niet mee 

rondlopen, stel gerust uw vraag. Door met elkaar in gesprek te gaan proberen we gezamenlijk, bij voorkeur 

samen met school, een oplossing te zoeken voor uw probleem .  Het kan zijn dat ik u niet verder kan helpen, 

maar samen met u wel de juiste persoon kan vinden om u verder te helpen. 

 

Waar en wanneer kunt u mij vinden? 

Vanaf 24 september ben ik elke donderdagochtend vanaf 8:30u aanwezig. U kunt mij vinden in de kamer van 

de IB-ers. In deze corona tijd wil ik u vragen van te  voren een afspraak met mij te maken via de mail 

n.groot@amstelveen.nl  of telefonisch 06-44670767.  
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