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Nieuwsbrief November 2020 Jozefschool Aalsmeer
Agenda:
maandag 9november
woensdag 11 november
donderdag 12 november

Culturele week
“Sint Maarten”
Verjaardag meester Antoine Culturele dag

zaterdag 14 november

intocht Sinterklaas

maandag 16 november
Woensdag 18 november

school versieren in Sint-sfeer met ouderraad.
Actie Schoenendoos

dinsdag 24 november

groep 8 oudergesprekken 15:00-19:00 uur

woensdag 25 november
Donderdag 26 november

Jozeftheater W 8:45 tot 9:30 uur. niet voor andere bezoekers
Jozeftheater X 9:45 tot 10:30 uur. niet voor andere bezoekers
Jozeftheater Y 8:45 tot 9:30 uur. niet voor andere bezoekers
Jozeftheater Z 9:45 tot 10:30 uur. niet voor andere bezoekers
gr.8 oudergesprekken van 15:00 tot 19:00 uur

vrijdag 4 december
maandag 7 december

Sinterklaasfeest
school versieren in Kerstsfeer

Uit de Bovenkamer
 Nieuws uit het team.
Al geruime tijd moeten wij Andrea Kaslander missen op school. We zijn blij dat haar herstel voorspoedig
verloopt en zij alweer enkele werkzaamheden heeft kunnen oppakken. Zo kan de PAS-klas gelukkig weer
doorgaan. Wij wensen Andrea veel succes bij haar verdere herstel en de opbouw van haar werkzaamheden.
Al langere tijd missen wij juf Marjon Brockhoff-Ott. Een terugkeer op korte termijn van Marjon in groep 4B is
op dit moment niet te verwachten. Meester René Veerman zal haar blijven vervangen op de woensdagen.
Groep 1/2 A mist juf Dominique van Erdelen. In eerste instantie hebben wij voor de eerste vier weken
vervanging geregeld. Zoals het er nu naar uitziet, zal haar herstel langer gaan duren. Wij zijn daarom op zoek
naar een structurele oplossing voor een langere periode. Uiteraard informeren wij de ouders/verzorgers van
de leerlingen in groep 1/2 A hierover, wanneer er meer duidelijk is.
 Corona.
Ook wij lopen er tegenaan dat leerkrachten vervangen moeten worden, omdat zij een Corona test moeten
ondergaan. Gelukkig verlopen de testen via de GGD steeds beter en sneller, waardoor negatief geteste
collega’s snel weer aan het werk kunnen. Tot nu toe lukt het ons om vervanging te regelen, maar het zou in
de komende tijd voor kunnen komen dat wij genoodzaakt zijn om een groep thuis te laten blijven en digitaal
onderwijs te laten volgen. Op dit moment zijn er al redelijk wat kinderen thuis omdat ouders positief getest
zijn. Deze kinderen ontvangen van de groepsleerkracht een thuiswerkpakket voor de hele week zodat zij thuis
zoveel mogelijk met de leerstof kunnen oefenen.

Het is van groot belang dat u school op tijd informeert als uw kind ziek is, corona gerelateerde klachten heeft
of positief getest is. Wij hebben nauw contact met de GGD en vinden het belangrijk om ook zo snel mogelijk
met ouders/verzorgers te communiceren indien de situatie hierom vraagt.
 Enquêtes + uitslag.
De komende twee maanden besteden wij aandacht aan de enquêtes over ‘sociale veiligheid’. We hechten
veel waarde aan een prettige en veilige leeromgeving voor onze leerlingen. Jaarlijks monitoren wij dit en
zetten enquêtes uit voor ouders/verzorgers, maar ook voor de leerlingen uit de bovenbouwgroepen 5, 6, 7 en
8 en voor de teamleden. Binnenkort ontvangt u hiervoor een inlogcode en heeft u tot 1 december 2020 de
tijd om de enquête in te vullen. De uitslag kan pas als representatief gezien worden, wanneer een bepaald
percentage van de ouders/verzorgers de enquête heeft ingevuld. We rekenen op uw medewerking. De
bovenbouwleerlingen vullen de enquête op school in. De uitslagen worden geanalyseerd en besproken met
het team in een teamvergadering en worden ook met ouders besproken in de MOT vergadering. Hieruit
volgen, waar nodig, verbeterplannen. Jaarlijks sturen wij de uitslagen door naar de Inspectie van Onderwijs.
(In de bijlage vindt u de uitslag van de enquête van het schooljaar 2019-2020).
 Website Jozefschool.
De huidige Coronacrisis en de daarbij horende richtlijnen van het RIVM en de GGD vragen van ons om snel te
anticiperen op veranderingen. Uiteraard zullen wij u zo goed als mogelijk informeren. Dit doen we d.m.v.
brieven via Social Schools, maar ook door relevante informatie op onze website te plaatsen. Op de website
www.jozefschool.net vindt u meteen op de startpagina een icoontje met Corona. Wanneer u op dit icoontje
klikt, vindt u de ouderbrieven, de meest recente richtlijnen van het RIVM (van toepassing op het Primair
Onderwijs) en verwijzingen naar andere sites.
 Verkeersveiligheid.
I.v.m. de handhaving van de 1,5 meter afstand tussen volwassenen, hebben wij de parkeerplaats bij het
Parochiehuis bij aanvang en bij het uitgaan van de school afgesloten. We hebben u gevraagd om zoveel
mogelijk lopend of op de fiets te komen en om, wanneer met de auto komen noodzakelijk is, gebruik te
maken van de ‘kiss and ride’ methode, waarbij u even stopt langs de kant van de weg, uw kind laat
uitstappen en meteen weer doorrijdt. Het is fijn om te zien dat zoveel ouders dit daadwerkelijk toepassen. We
hebben gemerkt dat dit niet alleen meehelpt om de Corona richtlijnen te kunnen handhaven, maar ook van
positieve invloed is op de verkeersveiligheid rondom de school. Uiteraard zijn we hier heel blij mee. We
bedanken u voor uw medewerking!
 Verjaardag van meester Antoine.
In de week van 9 t/m 13 november a.s. 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 vieren we de verjaardag van meester Antoine met
het maken van een film over ingestudeerde zang en dans.
Wij feliciteren meester Antoine van harte en wensen hem een hele gezellige verjaar-week!
Met vriendelijke groet, Antoine,

Jacqy & René.

Culturele week Muziekclip maken met de hele Jozefschool
Culturele activiteit november 2020:
Ook dit jaar hebben we rond de verjaardag van directeur Antoine
Zwagerman een feestelijke, culturele activiteit. We besteden dit keer
aandacht aan de kunstdisciplines: muziek , dans en media.
Op maandag 9 en dinsdag 10 november is filmmaker Freek Commandeur bij ons op
school en zal met elke groep 25 minuten filmen. De klas zingt en beweegt op een
vooraf ingestudeerd muzieknummer.
Freek knipt en plakt alle stukjes film tot een medley en op donderdag 12 november
gaat de muziekclip in première voor de kinderen. Daarna kunnen de ouders natuurlijk
thuis ook de clip bekijken!
http://freekcommandeur.nl/of neem eens een kijkje op zijn Facebook account

Koffiecorner” op vrijdag 20 november a.s. gaat NIETdoor!
Helaas kan de koffiecorner van vrijdag 20 november geen doorgang vinden i.v.m.
de strenge regels van het RIVM en Corona.
Mocht u speciale vragen hebben m.b.t. school dan kunt u altijd mailen
naar info@jozefschool.net

Plan van aanpak “betere ”ventilatie Jozefschool Aalsmeer
In september 2020 heeft Adviesbureau Enerdeco de ventilatiecapaciteit bepaald op basis van de
capaciteitsbeperking die door de GGD is aangedragen in het boekje “De frisse basisschool”. De uitkomsten
van de berekening zijn vastgelegd in een rapportage.
In veel ruimtes zijn er spuivoorzieningen; ramen die zich onder de 1,5 meter boven het vloeroppervlak
bevinden. Op het moment dat er leerlingen in de lokalen aanwezig zijn, is het niet wenselijk om deze volledig
te openen. Dit vanwege tochtklachten.
Op basis van de rapportage onderneemt de Jozefschool de volgende stappen m.b.t. ventilatie:
1. Er worden 20 C02 meters aangeschaft die op verschillende plaatsen in de school neergezet worden om de
luchtkwaliteit te meten. Evaluatiemoment eind winterperiode.
2. Alle ramen en roosters boven 1,80 meter boven vloeroppervlakte, staan op een kierstand.
3. Er is extra aandacht voor dwarsventilatie, ramen en deuren tegenover elkaar openzetten.
4. Er wordt 24 uur per dag geventileerd (buiten schooltijd m.b.v. roosters).
5. Voor en na schooltijd, onder gymtijd en tijdens pauzes worden alle ramen opengezet (te denken valt aan de
schuiframen) om voldoende frisse lucht in de ruimtes toe te laten.
Stappen 2 t/m 5 zijn uitgezet binnen het team en worden door directie gecontroleerd.
We verzoeken ouders/verzorgers om hun kinderen “warm” aan te kleden omdat we de hoge ramen altijd op
een kierstand open hebben staan.

Groep 5 zoekt…………… jawel ……. tijdschriften ………
Donald Duck JUNIOR
Tijdschrift van Freek Vonk
Quest junior
De kinderen zullen er heel blij mee zijn en de leerkrachten ook! 

Zon in de schoorsteen

2020

Elk jaar zetten de kinderen van groep 6, 7 en 8 de ouderen van twee zorginstellingen in het zonnetje.
Ze maken surprises voor hen en kopen in groepjes een kleinigheidje in het dorp. Ergens in de
Sinterklaastijd bezoeken zij normaal gesproken de ouderen en maken we er met elkaar een gezellig
feestje van. U voelt het waarschijnlijk al aankomen...
Vanwege de Corona maatregelen kan deze activiteit dit jaar niet doorgaan. We vinden dit heel jammer.
Juist omdat we ouderen in deze wellicht eenzame tijd graag een hart onder de riem willen steken.
We pakken het daarom anders aan.
In de Sinterklaastijd zullen de kinderen in de klas meedoen aan de schoenendoosactie. In deze nieuwsbrief
staat daar bericht over. Deze schoenendozen worden gevuld met materiaal voor kinderen die wonen in
ontwikkelingsgebieden.
De ouderen laten we ook zeker niet in de kou staan. Zij krijgen
rond kerst door de kinderen zelfgemaakte brieven, kaarten,
tekeningen en/of gedichten. Deze zullen persoonlijk geschreven
worden voor elke bewoner. Ondanks dat het allemaal wat gek is
dit jaar, maken we er met - en voor elkaar een prettige Sinterkerst & Nieuw van.

Schoenendoosviering woensdag 18 november
De Jozefschool viert op woensdag 18 november de schoenendoosactie in de karmelkerk.
Dit jaar helaas zonder toeschouwers van buitenaf. In de groepen zal hier aandacht aan besteed
worden, d.m.v. het zingen van de liedjes en het verzorgen van schoenendozen. Wij doen als
school mee aan de actie schoenendoos.
Uw kind krijgt een folder mee naar huis waarin precies staat wat deze actie inhoudt. In de klas wordt besproken wat uw
kind verzorgt voor in de schoenendoos.
Ook vragen wij een bijdrage van €1,- per kind, zodat de dozen verzonden kunnen worden. Deze
gevulde schoenendoos gaat naar een kind in een arm land. Er zijn de afgelopen jaren al een paar
miljoen kinderen blij gemaakt met een vrolijke, gevulde schoenendoos.
Wilt u thuis ook nog een eigen extra schoenendoos vullen? Dat kan natuurlijk. Lever de
schoenendoos en de gevulde geld-envelop in op school bij de leerkracht.
www.schoenendoosactie.nl

Het “JOZEFTHEATER”
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.

In verband met Corona en de regels van het RIVM mogen wij helaas geen
ouders of andere familieleden ontvangen.
Er zullen foto’s worden gemaakt door onze speciale foto-ouders en het spektakel zal op film worden
opgenomen Deze film en de foto’s zijn later te zien op onze website, achter het wachtwoord.
Woensdag 25 november
Donderdag 26 november

Jozeftheater W 8:45 tot 9:30 uur (groep 1-2A, 1/2E, 4A, 6A, 8A)
Jozeftheater X 9:45 tot 10:30 uur (groep 1-2B, 3A ,5A, 7A,)
Jozeftheater Y 8:45 tot 9:30 uur (groep 1-2C, 3B, 4B, 6B, 8B)
Jozeftheater Z 9:45 tot 10:30 uur (groep 1-2D, 3B, 5B, 7B)

Zie ginds komt de stoomboot
Het is bijna weer zover. Zaterdag 14 november zet Sinterklaas weer voet op Nederlandse
bodem. Op school zijn we alweer druk bezig met de voorbereidingen voor zijn komst.
Wel zal het dit jaar er anders uit gaan zien. Er zal helaas geen aankomst zijn met ouders erbij.
Wel wordt de school weer prachtig versierd door OR en enkele ouders met Sinterklaasdecoraties.
Zo maken we er toch een verwachtingsvolle en gezellige sfeer van in school. Verder weten wij nog niet
precies hoe het er allemaal uit gaat zien i.v.m. evt. nieuwe maatregelen. Wel weten we zeker dat het
sinterklaasfeest bij ons op school gevierd gaat worden.

Oproep ouderhulp
Beste ouders en/of verzorgers,

Hij komt, hij komt….
Maar voordat Sinterklaas met zijn Pieten de Jozefschool op 4 december komt bezoeken, zal de school gezellig
in Sinterklaassfeer worden versierd
Maandag 16 november om 19.00 wordt er versierd door de OR met enkele ouders op gepaste wijze volgende
de RIVM richtlijnen
SCHOOL OPRUIMEN
Na afloop van het Sinterklaasfeest op vrijdagmiddag 4 december vanaf 14:00uur, kunnen wij de hulp van
enkele ouders bij het opruimen van de versieringen ook zeer goed gebruiken. Natuurlijk weer op gepaste wijze
(volgens RIVM richtlijnen). 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 vrijdag 4 december
Het wordt vast weer een gezellig Sinterklaasfeest!!
We gaan er zeker een gezellige dag van maken!!!

Kerstlunch
Zoals u waarschijnlijk wel verwacht kan het kerstdiner in de avond, dit jaar, niet doorgaan.
Daarom is er besloten een kerstlunch te houden in de eigen groepen.
De precieze invulling daarvan ontvangt u te zijner tijd van ons.
Groet, de kerstcommissie

Van de verkeerscommissie

De dagen worden weer korter. ’s Morgens wordt het later licht en ’s avonds weer eerder donker. In deze tijd
van het jaar neemt het belang van goede fietsverlichting toe. De eerste twee weken na de herfstvakantie
staan de verkeerslessen op de Jozefschool in het teken van opvallen in het verkeer. Na deze les ontvangen
alle leerlingen een lampje wat ze aan hun fiets kunnen bevestigen. Komen ze niet op de fiets, dan is dit
lampje ook goed te bevestigen aan een jas of tas.
De groepen 8 hebben posters gemaakt over het belang van goede fietsverlichting die in de school hangen, ze
hebben graffiti en stoepkrijt boodschappen op straat gemaakt en ook hebben ze fietscontrole kaartjes aan de
fietsen rondom school gehangen. Controleert u samen met uw kind thuis de fietsverlichting?!
Ook het weer wordt slechter. We merken dat het aantal kinderen dat nu niet meer met de fiets maar met de
auto komt toeneemt. Komt u op een regenachtige dag met de auto, neem een paraplu mee en loop een
stukje. Er is over het algemeen voldoende parkeerplek op 2 of 3 minuten lopen van onze school.

Groepen 7 naar Apeldoorn!
Van maandag 28 september t/m 4 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 werden er bomen gezaagd, onderzoeken gedaan naar bodem- en waterdiertjes.

Bomen werden gemeten hoe hoog ze zijn en
de kringloop van de natuur werd onderzocht.
Natuurlijk hadden wij ‘s 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!

Kiwiballenactie

Spaart u mee?

Al jaren doen wij als school mee met de actie: “ Fruit een gezonde buit.” Op de Zespri gele en groene kiwi’s
zitten stickertjes. Deze mogen de kinderen mee naar school nemen en in de klas ligt een papier waar ze
kunnen worden opgeplakt. Als de schoolposter vol is, krijgen wij 20 ballen. Ieder jaar zijn wij één van de
eerste scholen in Nederland, die de benodigde aantal stickers insturen.
Helpt U mee, om ook dit jaar weer, dit doel te bereiken?
Alvast bedankt, team Jozefschool.

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 medio april / mei 2021
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 2020 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.
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:

