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Nieuws uit de Bovenkamer 

De thuiswerkperiode is alweer een aantal weken aan de gang. Wij zijn ontzettend trots op het 

team, de leerlingen en hun ouders/verzorgers. Wij weten dat het soms zwaar kan zijn, maar 

met elkaar zetten we de schouders eronder en gaan we door! 
 

Aankomende week is er weer een persconferentie. Wij hopen dat er dan wordt aangekondigd 

dat de basisscholen vanaf maandag 8 februari weer open mogen. We wachten het definitieve 

besluit af. Voor aankomende week ontvangt u van de leerkrachten het thuiswerkprogramma.  
 

Oudergesprekken: 

Omdat er een aantal wijzigingen zijn in de jaarplanning (zie onderaan dit bericht), hebben wij 

ervoor gekozen om ouders de mogelijkheid te geven om een afspraak met de leerkracht te 

maken voor een gesprek via teams. Doel van dit gesprek is om de afgelopen 

thuiswerkperiode te bespreken, zorgen en/of successen te delen en om leerkrachten van 

informatie te voorzien. Uw zoon/dochter hoeft niet bij dit gesprek aanwezig te zijn. De 

gesprekken kunnen plaatsvinden op de volgende tijdsblokken: 

Donderdagmiddag 4 februari: 14.00-16.00 uur, 

Vrijdagochtend 5 februari: 10.00-12.00 uur 

Vrijdagmiddag 5 februari: 13.00-15.00 uur  

Wilt u de leerkracht van uw kind spreken, stuur dan een mailtje naar hem/haar en geef hierin 

ook aan welk tijdsblok voor u het beste uitkomt. De leerkracht maakt op basis van de 

aanvragen een rooster en zal dit zo spoedig mogelijk met u delen. 

Door de oudergesprekken vervalt op donderdag het 2e online moment met de hele klas en op 

vrijdag zijn er geen online momenten met de hele klas. 

Let op: De kleuterbouw heeft deze week al telefonisch contact met alle ouders. Mocht u de 

leerkracht toch nog willen spreken, stuur dan een mailtje. 

Voor de groepen 8 zijn er geen oudergesprekken, deze vinden plaats op 8,9 en 10 februari 

i.v.m. het schooladvies voortgezet onderwijs. 
 

Noodopvang 1 t/m 5 februari: 

Ook aankomende week zal er weer noodopvang zijn voor de leerlingen waarvan een ouders 

een cruciaal beroep hebben. U kent inmiddels de procedure. Gebruik voor het aanmelden 

deze link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=f_fjb8DRRkGCUqosk4RuKbT9OxpSx3Z

Oh3rtGPcO8VFUOVY1WElRTzJRQkNCTldZWDk4VTYxUjZERi4u 

 

Aanpassing jaarplanning (onder voorbehoud): 

Door de Lock down en de thuiswerkperiode, hebben wij een aantal activiteiten moeten 

annuleren of verplaatsen. Hieronder de planning voor de periode tot de meivakantie. Wordt 

de thuiswerkperiode weer verlengd, dan zal ook onderstaande planning aangepast worden. 

4 en 5 februari  Oudergesprekken (facultatief, op verzoek van ouders) 
8 februari Weer naar school (zo niet, dan verlenging thuiswerkperiode) 
8, 9 en 10 februari Adviesgesprekken groep 8 
19 februari Aangepaste carnavalsviering (in de eigen klas, meer info volgt) 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=f_fjb8DRRkGCUqosk4RuKbT9OxpSx3ZOh3rtGPcO8VFUOVY1WElRTzJRQkNCTldZWDk4VTYxUjZERi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=f_fjb8DRRkGCUqosk4RuKbT9OxpSx3ZOh3rtGPcO8VFUOVY1WElRTzJRQkNCTldZWDk4VTYxUjZERi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=f_fjb8DRRkGCUqosk4RuKbT9OxpSx3ZOh3rtGPcO8VFUOVY1WElRTzJRQkNCTldZWDk4VTYxUjZERi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=f_fjb8DRRkGCUqosk4RuKbT9OxpSx3ZOh3rtGPcO8VFUOVY1WElRTzJRQkNCTldZWDk4VTYxUjZERi4u
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20 t/m 28 februari Voorjaarsvakantie 
4 maart Start toetsperiode Cito 
9 maart OR vergadering 
10 t/m 19 maart NME week 
12 maart Koffiecorner (aanmelden per mail naar info@jozefschool.net) 

26 maart Palmpasen groep 1 t/m 5 (alternatieve invulling) 
26 maart Rapporten mee naar huis (groep 3 t/m 8) 
1 april Paasviering (precieze invulling wordt later bepaald) 
1 april Voortgangsgesprekken (tussen 15.00-19.00 uur) 
2 april Goede Vrijdag; leerlingen en medewerkers vrij 

5 april Tweede Paasdag; leerlingen en medewerkers vrij 
6 april Voortgangsgesprekken (tussen 15.00-19.00 uur) 
13 april MOT vergadering 
20 en 21 april IEP toets groep 8 
24 april t/m 9 mei Meivakantie 

 

Personeel: 
Op de Jozefschool werken zo'n 50 medewerkers. Een aantal medewerkers zijn al langere 
periode niet of gedeeltelijk aan het werk. Sommige van hen, kunnen langzaamaan weer gaan 
opbouwen. De vervanging van deze medewerkers lossen wij intern op. Wij brengen 
ouders/verzorgers van deze groepen per brief op de hoogte. 
 

Testen op corona: 
Niet alleen medewerkers laten zich testen bij (milde) klachten, ook leerlingen kunnen getest 
worden. Dit hangt af van de klachten en de leeftijd van het kind. Meer informatie hierover 
leest u op de site van de rijksoverheid: 
 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/kind-testen-op-
corona#:~:text=Kinderen%20tot%20en%20met%20groep%208%20basisschool&text=Uw%20kind
%20kan%20getest%20worden,contact%20met%20iemand%20met%20corona. 
 
 

Wij vertrouwen erop u via deze weg voldoende geïnformeerd te hebben. 
 

Met vriendelijke groet, 
Directie Jozefschool 
 
 

 

Koffiecorner 

Vrijdag 12 maart 2021 is er een online koffiecorner. 
De koffiecorner is georganiseerd om ouders beter te kunnen bereiken, informatie te geven en 
vragen te beantwoorden over de school. 
Wilt ook u deelnemen aan de online koffiecorner, dan kunt u zich aanmelden via 
info@jozefschool.net. Uw vraag/vragen kunt u ook in deze mail zetten. U ontvangt op 11 maart 
een teams link. Vanaf 08.30 uur zitten wij klaar met koffie /thee om uw vragen te 
beantwoorden (Er wordt niet gesproken over individuele leerlingen).  

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/kind-testen-op-corona#:~:text=Kinderen%20tot%20en%20met%20groep%208%20basisschool&text=Uw%20kind%20kan%20getest%20worden,contact%20met%20iemand%20met%20corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/kind-testen-op-corona#:~:text=Kinderen%20tot%20en%20met%20groep%208%20basisschool&text=Uw%20kind%20kan%20getest%20worden,contact%20met%20iemand%20met%20corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/kind-testen-op-corona#:~:text=Kinderen%20tot%20en%20met%20groep%208%20basisschool&text=Uw%20kind%20kan%20getest%20worden,contact%20met%20iemand%20met%20corona
mailto:info@jozefschool.net
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Compensatieregeling Tussen Schoolse Opvang (TSO) 

Uw kinderen hebben al enige tijd geen gebruik hoeven maken van de tussen schoolse 
opvang. Dat vinden wij erg jammer, we missen de kinderen enorm (en u ook hoor ). 

 
Zodra er definitief bekend is wanneer de kinderen weer naar school mogen, zullen wij 
uitrekenen hoeveel er gecompenseerd wordt. 

Om de financiële administratie overzichtelijk te houden, willen wij u vragen de maandelijkse- 
of halfjaarlijkse betaling NIET terug te vorderen.  

Mocht u dit al wel gedaan hebben, vragen wij u vriendelijk dit weer terug te draaien. 

 

Vriendelijke groet namens de TSO commissie 

Corrie Schijf - overblijfcoördinator  

Sandra Bos - administratie 

 

 

Speeltuin Clematisstraat Aalsmeer 

Er is behoefte aan een laagdrempelige ontmoetingsplek die tevens gebruikt wordt door de 

buurt, de BSO Solidoe de Dolfijn en de basisschool de Jozefschool. Het terrein naast ’t 

Kloosterhof waar de speeltuin zich bevindt staan nu 2 speeltoestellen: een klimwand met 2 

glijbanen en een schommeltoestel met 2 schommels.  

Daarnaast is nog heel veel vrije ruimte waar nu gras ligt en wat zich perfect leent voor 

uitbreiding van de speeltuin. Deze plek willen we graag beter benutten door er een 

laagdrempelige en openlucht ontmoetingsplek van te maken.  

Een plek waar vriendschappen voor het leven worden gesloten een plek waar kinderen meer 

leren over de natuur en waar hun creativiteit en fantasie wordt gestimuleerd. 

De petitie is erg belangrijk en kan alle steun goed gebruiken! Ga naar de link om meer te 

lezen en jouw naam toe te voegen. Vergeet daarna niet nog jouw deelname te bevestigen! 

Teken de petitie! 
https://secure.avaaz.org/community_petitions/nl/gemeente_aalsmeer_speeltuin_clematisstra

at_aalsmeer/?kUrkKrb&utm_source=sharetools&utm_medium=email&utm_campaign=petition

-1155373-speeltuin_clematisstraat_aalsmeer&utm_term=UrkKrb%2Bnl 

 

Aanmelden Webinars over online gamen en social media 

De afgelopen tijd is Nederland een stuk digitaler geworden. Naast de noodzakelijke digitale 
(school) contacten, verloopt tegenwoordig ook een groot deel van het sociale leven van 
jongeren digitaal.                    
Sociale media en games zijn niet meer weg te denken uit het leven van kinderen.  

https://secure.avaaz.org/community_petitions/nl/gemeente_aalsmeer_speeltuin_clematisstraat_aalsmeer/?kUrkKrb&utm_source=sharetools&utm_medium=email&utm_campaign=petition-1155373-speeltuin_clematisstraat_aalsmeer&utm_term=UrkKrb%2Bnl
https://secure.avaaz.org/community_petitions/nl/gemeente_aalsmeer_speeltuin_clematisstraat_aalsmeer/?kUrkKrb&utm_source=sharetools&utm_medium=email&utm_campaign=petition-1155373-speeltuin_clematisstraat_aalsmeer&utm_term=UrkKrb%2Bnl
https://secure.avaaz.org/community_petitions/nl/gemeente_aalsmeer_speeltuin_clematisstraat_aalsmeer/?kUrkKrb&utm_source=sharetools&utm_medium=email&utm_campaign=petition-1155373-speeltuin_clematisstraat_aalsmeer&utm_term=UrkKrb%2Bnl
https://secure.avaaz.org/community_petitions/nl/gemeente_aalsmeer_speeltuin_clematisstraat_aalsmeer/?kUrkKrb&utm_source=sharetools&utm_medium=email&utm_campaign=petition-1155373-speeltuin_clematisstraat_aalsmeer&utm_term=UrkKrb%2Bnl
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Maar is dit nog wel gezond? Waar ligt de grens tussen een gezonde en ongezonde omgang 
met games of sociale media? Hoe worden kinderen digitaal weerbaarder? 

In samenwerking met Brijder Jeugd Preventie organiseert Buurtwerk twee webinars over 
(online) gamen en social media voor alle ouders van kinderen in groep 7 & 8 uit de gemeente 
Aalsmeer. 

Deelname is eenvoudig te regelen door u nu aan te melden via de link in de uitnodigingsbrief. 

Link uitnodiging https://www.opvoedenin.nl/upload/files/Uitnodiging%20webinars.pdf 

Link naar de aankondiging op onze website: 

https://www.jonginaalsmeer.nl/blog/106082/online-webinars-voor-ouders.html 

 

https://www.opvoedenin.nl/upload/files/Uitnodiging%20webinars.pdf
https://www.jonginaalsmeer.nl/blog/106082/online-webinars-voor-ouders.html

