
 
 

 

December 2020 /Januari 2021                           Jozefschool  Aalsmeer  

Agenda: 

 
vrijdag   4 december  Sinterklaasfeest in de school. 

maandag  7 december   OR school versieren in Kerstsfeer 

 

woensdag  16 december   “Kerstlunch” 

donderdag 17 december  OR  kerstversiering opruimen 

 

maandag  21 december t/m 

zondag   3 januari 2021  Kerstvakantie  

                                  30 december / 1 januari  

maandag  4 januari  weer naar school. 

donderdag  14 januari  Jaarlijks OR ledenvergadering. 

     Uitnodiging volgt t.z.t.    

 

dinsdag  19 januari  kennismakingsavond startgroep via teams  

zaterdag  30 januari   klusochtend  

 

 

 

 

Uit de Bovenkamer 

 
 Nieuws uit het team. 

Om onze langdurig zieke leerkrachten structureel te kunnen vervangen, zijn er enkele verschuivingen 

geweest binnen de formatie. De desbetreffende groepen zijn hierover geïnformeerd. Wij bedanken onze 

collega’s voor hun flexibele opstelling. Hierdoor konden leerkrachten in de afgelopen periode vervangen 

worden en hebben we nu samen structurele oplossingen gevonden, zodat er meer rust gewaarborgd kan 

worden binnen de groepen. 

 Corona. 
De Coronacrisis vraagt van ons allemaal aanpassingen, creativiteit en denken in oplossingen. We houden 

ons aan de richtlijnen van het RIVM en de GGD en maken veel meer gebruik van de digitale mogelijkheden. 

We informeren u zo veel mogelijk over actuele en relevante veranderingen binnen de richtlijnen voor het 

Basisonderwijs, via de brieven in Social Schools en op onze website, onder het kopje ‘Corona’. 

De Ouderraad heeft haar uiterste best gedaan om, waar mogelijk, feestelijkheden door te laten gaan. Zo ziet 

de school er weer prachtig versierd uit in Sinterklaassferen, konden de kinderen hun schoentje zetten en 

kan, met enkele aanpassingen, het bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten aan de Jozefschool toch doorgaan. 

Maandagavond 7 december zorgt de Ouderraad er weer voor, dat de hele school mooi en sfeervol versierd 

is voor de Kerst. Wij bedanken de Ouderraadsleden voor hun enthousiaste inzet!  

In de afgelopen periode hebben wij leerkrachten moeten vervangen, omdat zij getest moesten worden op 

het Coronavirus of omdat ze ziek waren. Met ‘kunst en vliegwerk’ is dat ons bijna altijd gelukt. Eén keer 

hebben wij helaas een groep thuis moeten laten werken. Voor sommige groepen betekende dit dat er 
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meerdere, verschillende gezichten in een week voor de klas stonden. Wij realiseren ons dat dit uiteraard 

niet ideaal is en proberen dit zo veel mogelijk te voorkomen. Wij danken u voor uw begrip. 

   

 Professionalisering team. 
Jaarlijks werkt ons team, zowel individueel als in teamverband, aan professionalisering. Wij vinden het 

belangrijk om als professionals blijvend onze kennis en expertise te vergroten.  19 november j.l., 

donderdagmiddag en -avond, heeft het team zich verder gespecialiseerd in het rekenonderwijs volgens 

onze nieuwe rekenmethode Pluspunt. Dit schooljaar zijn we gestart met deze methode. We werken er hard 

aan om Pluspunt zo optimaal mogelijk in te zetten. 
Onze methode begrijpend lezen, Nieuwsbegrip, is vernieuwd. Deze vernieuwing vergt een andere aanpak 

van de leerkracht. Ook hierin heeft het team zich verder gespecialiseerd. 

 

 Volgend jaar een nieuwe methode? 
Wij zijn opzoek naar een nieuwe methode voor de zaakvakken: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, 

wetenschap & techniek. Binnen het team is een werkgroep geformeerd, die onderzocht heeft welke methode 

het beste past bij de ‘missie en visie’ van de Jozefschool. De werkgroep heeft informatie ingewonnen bij het 

team t.a.v. belangrijke eisen en wensen en heeft verschillende methodes gezien. Er zijn deskundigen 

uitgenodigd, die presentaties hebben verzorgd voor de werkgroep. Uiteindelijk is er een weloverwogen 

keuze gemaakt en gaat het team de komende tijd deze methode uitproberen in de praktijk. Mocht deze pilot 

positief uitvallen, dan starten we volgend schooljaar met de nieuwe methode: Blink.  

Mede namens het team, wensen wij iedereen hele gezellige Kerstdagen, een mooie jaarwisseling en een 

heel gelukkig en vooral gezond 2021!  

Met vriendelijke groet, Antoine, Jacqy & René.     
 

 

  Sinterklaasfeest in Coronatijd  
 

    Hebben jullie ons ook horen zingen? 

Over de stoomboot en andere dingen. 

Elke avond het Sinterklaasjournaal? 

Het is wel spannend allemaal. 

Gelukkig heeft Sint ons een brief geschreven, 

En ons het goede nieuws gegeven:  

Hij komt op 4 december naar ons toe. 

We weten nog niets over het wat en hoe. 

Gezien de coronaregels zult u hem niet kunnen zien. 

Uw zoon of dochter zal u er over vertellen misschien. 

We hopen op een leuk bezoek van Sint en zijn Pieten, 

En dat alle kinderen heerlijk kunnen genieten.  

 



 
 

 

 

Sinterklaas is nog even in het land, maar zodra we hem hebben uitgezwaaid zullen we de kerst mogen gaan 

verwelkomen! 

Om de school in de sfeer van kerst te brengen hebben we hulp nodig van ouders die willen helpen de 

kerstversiering op te hangen. 

We zoeken per klas 2 ouders die, samen met de leden van de Ouderraad, de school willen versieren op: 

Maandag 7 december van 19.00 tot ongeveer 22.00 uur.  

Na 11 nachten slapen staat de kerstvakantie voor de deur. Voordat deze begint willen we graag zorgen dat 

alle kerstversiering is opgeruimd zodat de school weer keurig en netjes is voor het jaar 2021!  

Ook daar zoeken we per klas 2 ouders, die samen met de leden van de Ouderraad, de kerstversiering willen 

opruimen op: 

Donderdag 18 december van 19.00 tot ongeveer 21.00 uur. 

Informatie over waar we verzamelen beide avonden en hoe de verdeling van het versieren en opruimen zal 

zijn, volgt nog.  
 

                          Kerstlunch  i.p.v. Kerstdiner 
 

                     In de Jozefflits van november heeft u al kunnen lezen dat het traditionele  
                     kerstdiner dit jaar helaas geen doorgang kan vinden in verband met Corona.  
Om toch met elkaar in kerstsfeer te komen, is ervoor gekozen om een kerstlunch voor de kinderen te 
organiseren op woensdag 16 december. De leerlingen blijven dit jaar in hun eigen klas, alwaar de tafels 
sfeervol gedekt zullen worden en de kerstlichtjes zullen fonkelen.  Om het feest compleet te maken, zou het 
natuurlijk erg leuk zijn als alle kinderen hun mooiste feestkleding aantrekken!   
De Ouderraad verzorgt een uitgebreid assortiment aan belegde broodjes, croissantjes en kerstbrood en zal 
dit feestelijk presenteren! Voor de aanverwante artikelen willen we graag een beroep op u doen. In verband 
met Corona is er besloten dit jaar geen gerechten zelf te (laten) maken. Wij willen u vragen om alleen 
voorverpakte artikelen aan uw kind(eren) mee te geven. Iedere klas stelt met elkaar een lijst samen en de 
leerkracht geeft de leerlingen op tijd een briefje mee met wat ze die dag mee mogen nemen voor de 
kerstlunch.  

Als afsluiting van de dag, krijgt ieder kind nog een kleine kerstattentie.  

Ondanks het noodgedwongen aangepaste programma van dit jaar, zijn wij ervan overtuigd dat we er met 
elkaar een gezellige en feestelijke dag van gaan maken!  

Met vriendelijke groet,  

De Kerstcommissie        

                Samenzijn tijdens kerstdiner 
 

Onze jaarlijkse Kerstborrel (het samenzijn tijdens het kerstdiner van de kinderen) 

gaat dit jaar zoals u wel inmiddels begrijpt door de regels van het RIVM niet door. 

Ondanks dat, wensen wij u allen, toch een fijne kerst, een gezellige oudejaarsavond 

en dat 2021 een mooi jaar zal worden met allen die u dierbaar zijn. 

 

 

 

Dag Sint,  

                                                “Welkom Kerst” 



 
 

Uitnodiging voor de  

Algemene Ledenvergadering van de Ouderraad  

van de Jozefschool op 14 Januari 2021 om 19.00 uur  

 

Beste ouders / verzorgers, 

Op donderdag 14 januari 2021 houden wij een Algemene Ledenvergadering voor alle  leden van de 

oudervereniging. U bent hiervan automatisch lid. De ouderraad organiseert tal van activiteiten (denk aan 

Sinterklaas, Kerst, schoolreisje, carnaval en sportactiviteiten) in samenwerking met het team van de 

Jozefschool. Deze activiteiten worden gefinancierd uit de ouderbijdrage. Tijdens deze avond geven wij u 

inzicht in het gevoerde beleid en de financiën van de oudervereniging over schooljaar 2019 - 2020. De 

Algemene Ledenvergadering start om 19.00 uur en zal plaatsvinden via Teams. 

Op de dag zelf ontvangt u een digitale Teams uitnodiging via Social schools. 

De Ouderraad. 

 

Ziek kind: 
 

Wanneer uw kind ziek is dient u dit vóór 8:30 uur telefonisch door te geven. Afspraken met tandarts en 

huisarts dienen bij voorkeur gemaakt te worden buiten de schooltijden. Indien een afspraak binnen 

schooltijd valt dient u dit – het liefst zelf vooraf- door te geven aan de leerkracht van uw kind. 
 

                          De kinderen kunnen de hele dag water drinken in de klas uit hun eigen bidon. Er zijn wel vaste 

tijden in de klas om de bidons te vullen. In de pauze en tijdens het overblijven kunnen de 

kinderen iets eten en drinken. Wij streven naar een gezonde school en leefomgeving. Dat 

betekent: géén cake, snoep, chocolade of frisdrank. Wél water, fruit en groente. Wij zien graag 

bekers, bidons en trommels  voorzien van naam. Eenmalige verpakkingen gaan mee terug 

naar huis om de afvalberg op school laag te houden. Alle dagen van de week FRUITDAGEN.  

 

In de loop van de komende maanden  (nov/dec. 2020 t/m 11 juni 2021 ) wordt uw zoon/ dochter 4 jaar.  

Vanwege het coronavirus  en de regels van het RIVM kunnen en mogen wij u helaas niet uitnodigen voor de 

kennismakingsavond van 19 januari 2021 op school.  

Deze avond gaat wel door via een live stream. Op deze avond kunnen deze ouders een presentatie 

verwachten over hoe het onderwijs bij de kleuters georganiseerd wordt. Daarna wordt er informatie over de 

Kanjertraining gegeven door de Kanjercoördinator. 

Deze gaat via Team meeting en u krijgt op de dag zelf (via de mail) een link toegestuurd 

 

 

Het fototeam Jozefschool zoekt versterking!! 
Ben jij:  

Een enthousiaste hobby fotograaf? 

Ben jij in het bezit van een (semi) professionele camera met aparte flits? 

Ben jij creatief en heb je gevoel voor compositie? 

Dan zijn wij op zoek naar jou 

Claudia Vermaat      Bel of mail mij voor meeloop-dag 

Hoofd fototeam Jozefschool  

0654935571  

Info@cvermaat.nl 

Eten en drinken:  

Informatieavond jongste kleuters.  



 
 

 

PAS…..pasmoment, pasles en pasklas op de Jozefschool in Aalsmeer 

PAS staat voor passend onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. Bij de Jozefschool organiseren ze dat al 
vanaf groep 1. Door middel van uitdagende opdrachten wordt een beroep gedaan op verschillende 
vaardigheden. De doelen en vaardighedenlijst (SLO, 2010) vormt de leidraad met doelen op het gebied van 
leren leren, leren denken en leren (voor het) leven. 

In de groepen 1, 2 en 3 creëert Claudia pasmomenten: extra aanbod, anders denken, verwonderen en 
herkennen. 

In de groepen 4 tot halverwege groep 5 volgen de leerlingen een pasles bij Marjolein. In deze les ontdekken 
kinderen wat er gebeurt als je aan het leren bent. De kinderen leren met een vraagmachientje vragen te 
stellen waardoor ze dieper in de stof raken. Ook maken de kinderen kennis met het verschil tussen een 
vaste en een fixed mindset. 

Voor lessen over creatieve denkvaardigheden haalt Marjolein haar ideeën onder andere uit het boek het 
ideeën toestel. We hebben haar referentie van het boek opgenomen op deze website. 

Vanaf groep 5 volgen (hoog)begaafde kinderen een dagdeel de pasklas, bij Andrea, begaafdheidspecialist. 
Binnen een thema, bijvoorbeeld kunst, wordt aan verschillende vaardigheden gewerkt. Denk aan dichten bij 
van Gogh, ruimtelijke constructies maken bij Escher, creatief denken bij Haring. De kinderen werken aan 
een persoonlijk leerdoel en per periode staat ook een bepaald doel centraal zoals executieve vaardigheden. 

Op de website van de Jozefschool kun je meer te weten komen over de opzet van de pasklas, pasles en 
pasmoment door de verslagjes te lezen.Wil je meer horen van de het PAS-aanbod op de Jozefschool? Neem 
contact op met Andrea Kaslander: andrea@jozefschool.net 

Even voorstellen  
Sinds dit schooljaar begeleid/behandel ik kinderen op de Jozefschool als kinderfysiotherapeut. Mijn naam is 

Marian Slangen en ik ben 20 jaar werkzaam als kinderfysiotherapeut. Momenteel ben ik werkzaam bij Paca. 

Kinderfysiotherapie zit in de basisverzekering en wordt per verzekeringsjaar 18 keer vergoed. 

Kinderen worden behandeld voor problemen met de grove- en/of fijne motoriek. Dat kan onder schooltijd. Ik 

begeleid met name schrijfproblemen waarbij de voorwaarden voor het goed kunnen schrijven aangeleerd en 

verbeterd worden. Als ouder kunt u dit thuis spelenderwijs voort zetten; hoe vaker het kind oefent, hoe 

beter het de handelingen onder controle kan krijgen.  

Een van de handelingen die in deze tijd van het jaar meer wordt ingezet – bijvoorbeeld tijdens het maken 

van surprises - is het knippen. Om het knippen makkelijker te kunnen uitvoeren is de juiste greep nodig.  

Voor linkshandigen zijn er speciaal voor hen ontwikkelde scharen of ze kiezen ervoor met de rechterhand te 

knippen. 

Een voorbeeld daarvan staat hiernaast:  

Ik wens u alvast fijne feestdagen.  

Met vriendelijke groet, Marian Slangen 

  
 marianslangen@paca.nu 
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