
 Nieuwsbrief   Jozefschool  Aalsmeer 

Agenda:        Maart 2021     / April 2021 

22 t/m 26 februari 2021

donderdag 4 maart Start toetsperiode (Cito) 

dinsdag 9 maart Ouderraadvergadering 
woensdag 10 maart Start NME Week 
vrijdag 12 maart Online koffiecorner 

vrijdag 19 maart Afsluiting NME Week 

vrijdag 26 maart Alternatief Palmpasen groep 1 t/m 5 
Rapporten mee naar huis  groep 3 t/m 8 
Screening afgerond groep 2 

donderdag 1 april Paasviering 
Oudergesprekken 15:00 – 19:00 uur 

vrijdag 2 april Goede vrijdag   alle kinderen vrij 

zondag 4 april 1e Paasdag 
maandag 5 april 2e Paasdag   alle kinderen vrij 
dinsdag 6 april oudergesprekken 15:00 – 19:00 

maandag 13 april  MOT vergadering  19:00 – 20:30 

dinsdag 20 april IEP toets groepen 8 
woensdag  21 april  IEP toets groepen 8 

maandag 26 april Mei vakantie 

dinsdag 27 april 

t/m vrijdag 7 mei   Mei vakantie

Website: www.jozefschool.net 

e-mail school: info@jozefschool.net

kopij: info@jozefschool.net

De Jozefflitsss 

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


Nieuws uit de Bovenkamer 

* Nieuws uit het team.
Met name in de groepen 1/2 missen wij al geruime tijd enkele leerkrachten, wegens

gezondheidsproblemen: juf Dominique, juf Dagmar, juf Claudia en de laatste weken juf Nina. Door

binnen de formatie te schuiven en doordat enkele parttime collega’s bereid waren om extra te komen

werken, is het voor ons mogelijk geweest om de vervangingen zo goed mogelijk te regelen. De ouders

van de leerlingen uit de desbetreffende groepen zijn hierover geïnformeerd. We bedanken de collega’s

voor hun flexibele instelling en hun extra hulp en inzet. We wensen onze zieke collega’s een

voorspoedig herstel en hopen ze gauw weer op school te kunnen zien, in goede gezondheid.

Juf Andrea heeft een nieuwe baan, dit betekent dat zij met ingang van 1 maart a.s. twee dagen bij 

andere besturen gaat werken, maar gelukkig nog één dag blijft werken op de Jozefschool als Intern 

Begeleider (IB-er) en als (hoog)begaafden specialist. Voor de andere besturen gaat Andrea ‘Day a week 

schools’ opzetten, deze bieden onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen, die uitblinken in 

leerprestaties en denk-strategieën. Wij feliciteren Andrea hartelijk met haar nieuwe baan en wensen 

haar veel werkplezier bij deze fantastische nieuwe uitdagingen. 

* Verbouw-plannen voor de Jozefschool.
Het noodgebouw (ook wel ‘Big Brother’ genoemd) op ons schoolplein, waar nu de groepen 5 in zitten, is

aan vervanging toe. We staan dan voor de keuze om een nieuw noodgebouw te plaatsen of te gaan voor

permanente bouw. We hebben gekozen voor het laatste en zullen dus gaan verbouwen. De

voorbereidingen zijn inmiddels gestart. Er zijn onderzoeken naar de mogelijkheden, er zijn gesprekken

met alle betrokkenen en er worden plannen gemaakt. Wanneer er meer duidelijk is en de plannen

definitief zijn, zullen we u verder informeren.

Mede namens het team, wensen wij iedereen een hele fijne Voorjaarsvakantie! 

Met vriendelijke groet, Antoine, Jacqy & René.    

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).  

mailto:info@jozefschool.net


          Palmpasen 2021 

Wat vinden we het jammer dat we dit jaar geen Palmpaasstokken kunnen bezorgen bij 

de ouderen van de zorgcentra in Aalsmeer. Om hen in deze eenzame en moeilijke tijd 

toch een beetje in Paasstemming te brengen, gaan de groepen 1 t/m 5 op 26 maart 

Paaskaarten knutselen. Deze worden dan bij de zorgcentra afgeleverd en verspreid 

onder de bewoners. Daar zullen we hen vast mee opvrolijken. Hopelijk kunnen we 

volgend jaar weer zingend met de Palmpaasstokken door de straten van Aalsmeer 

lopen.  

    Paasviering 

Op donderdag 1 april is de paasviering. Dit jaar online voor alle groepen. 
Het thema is: “Van Palm naar Paas” 

We gaan in deze viering met elkaar een palmpaasstok stok “versieren” en 
leggen de verschillende symbolen uit aan de kinderen. 
Het kruis verwijst naar Goede Vrijdag, als Jezus aan het kruis zal sterven. 
Het kruis bestaat uit twee lijnen die bij elkaar komen. En dan krijg je een 
kruispunt.  Een palmtakje als teken van hoop. 
En we versieren de stok, omdat met Palmpasen Jezus wordt ingehaald en  
toegejuicht. We hangen vaak eieren aan de stok, die staan voor het nieuwe 
leven. Ook maken sommigen een sliert met of pinda’s of iets anders.  
Dit staat voor de zilverlingen (geldstukken) waarvoor Judas Jezus heeft  
 verraden……. 

De vruchten aan de paasstok staan voor de wijn, die Jezus met 
Witte Donderdag aan zijn leerlingen gaf.  
Een grote haan staat er boven op, de haan uit het lijdensverhaal. 
We steken kaarsen aan zodat er extra licht komt.  
De palmpaasstok wordt dus tijdens de viering helemaal versierd en 
 in het licht gezet. 

Eieren zoeken 

Op 1 april gaan alle kinderen rondom de school eieren zoeken. Een  
gezellige en spannende traditie op de Jozefschool! De leerkrachten 
doen hun best de versierde eieren op de moeilijkste plekjes te 
verstoppen. En daarna gaan groot en klein samen op zoek naar de  
eieren van hun groep. Natuurlijk in aangepaste vorm dit jaar. 
Welke groep heeft de beste speurneuzen en vindt alle verstopte 
eieren. 



NME-themaweek 

Het thema van de jaarlijkse NME-themaweek is   

‘Natuur, Gezondheid & Bewegen’. Alle leerlingen werken tussen 10 tot en met 19 maart aan dit thema. 

Als school willen we in de NME-themaweek de kinderen de natuur buiten laten beleven, hun 

nieuwsgierigheid en verwondering stimuleren en ze een onderzoekende en ontwerpende houding en 

vaardigheden leren. 

Er is steeds meer bekend over de positieve effecten van de natuur op de mens. In de natuur zijn 

vermindert stress en piekeren, versterkt concentratie en executieve functies, verbetert het gemoed en 

ontspant. Dit gezondheidseffect is er al bij 2 tot 4 uur per week. Ook geldt dat jong geleerd, oud gedaan 

is. Goede redenen om de leerlingen meer te weten te laten komen over wat natuur met je kan doen. 

Elke groep zal in de themalessen eigen accenten leggen. Ze kunnen 

bijvoorbeeld werken over gezonde voeding, buitensporten, 

natuuruitdagingen, enz. En er is ruimte voor eigen onderzoek door 

leerlingen. Vanwege de coronamaatregelen is er dit jaar geen 

afsluitend kijkmoment. In plaats daarvan zal er een foto- en 

filmpresentatie gemaakt worden. 

Corona. “Alles gaat goed, maar ik heb het helemaal gehad”.

Heel herkenbaar voor iedereen. 

Ouderschap en Corona? Geen simpele combinatie! Zeker in een wereld waarin je alles goed geregeld 

moet hebben en ouders de werkelijkheid naar elkaar soms positiever afschilderen dan hij werkelijk is. 

Met een druk huishouden kan je je toch alleen voelen. 

De kinderen praten door je vergadering  heen. Je ouders passen zo veel op dat je ze eigenlijk niet meer 

durft te vragen. 

Je kinderen missen school en zelf ben je opeens leraar. Een goed recept voor stress. 

Heeft u vragen of hulp nodig? Neem contact op met met Participe Amstelland, zij helpen u graag 

verder. 

https://www.jozefschool.net/wp-content/uploads/2021/02/Flyer-coronahulp-Aalsmeer.pdf

Wilt u er nog even opletten 

Nu de Corona maatregelen nog steeds van kracht zijn en wij ouders 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. 

https://www.jozefschool.net/wp-content/uploads/2021/02/Flyer-coronahulp-Aalsmeer.pdf


 

Er is weer veel gebeurd en we houden u graag op de hoogte: 

 Er is €10.000 gedoneerd vanuit Stichting Leefbaar Schiphol!! Reeds totaal gedoneerd: €11.000 
 Ik was te horen op de radio: Gemist? Luister het terug: 

https://radioaalsmeer.nl/programma/echt-esther/uitzending/2021-01-28/ 
 Er stond een artikel in de nieuwe meerbode https://www.meerbode.nl/actie-voor-

ontmoetingsplek-in-clematisstraat 
 Er komt een stuk in A&K Thuis. 
 Er komt later nog een opvolgstuk in de Nieuwe Meerbode.  
 Er is een gesprek geweest met o.a. de wethouder Wilma. Er zijn een aantal actiepunten uit dit 

gesprek gekomen. Ze zegt vooral door te gaan met crowdfunding. Maar we zijn er nog niet.  
 We hebben nog 1 andere serieuze offerte ontvangen, die ziet er ook heel leuk uit.  

Er zijn nu een aantal actiepunten voor mij en voor Wytse; werkzaam bij de gemeente:  

 

 

-Uitzoeken hoe het zit met het onderhoudscontract  

-Onderhoudsbeleid opmaken 

-Ontwerp nakijken of veiligheid, speelbaarheid, etc..  

-Ontwerp nakijken op wet- en regelgeving 

-Ontwerp nakijken mbt woonplezier omwonenden  

-Communicatieplan  

 

Wij hebben uw hulp nodig! 

We zijn bezig met het aanschrijven van het VSB fonds voor iets minder dan een ton (!). Om in 

aanmerking te komen voor dit fonds moeten we logischerwijs voldoen aan een aantal eisen.  

De speeltuin moet bijvoorbeeld ook leuk zijn voor minder valide kinderen, er moet aantoonbaar 

behoefte aan zijn (petitie), etc.. Één van de eisen is ook dat de kinderen hebben meegedacht.  

 

Ook zijn wij op zoek naar iemand die de social media pagina's wilt opzetten en beheren, mochten jullie 

iemand weten dan kunt u een mail sturen naar maritridder@outlook.com  🙂.  

We hebben nog niet eerder een reactie ontvangen, mocht dit wel het geval zijn dat komt het niet aan in 

mijn email. U kunt mij ook telefonisch te bereiken op 0297-560171.  

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 je deelname alsnog te bevestigen! 

Tekent u ook de petitie? 
https://secure.avaaz.org/community_petitions/nl/gemeente_aalsmeer_speeltuin_clematisstraat_aa

lsmeer/?kUrkKrb&utm_source=sharetools&utm_medium=email&utm_campaign=petition-1155373-

speeltuin_clematisstraat_aalsmeer&utm_term=UrkKrb%2Bnl 

Het streven is om op burendag de speeltuin te kunnen openen, of eerder. fingers crossed  

Hartelijke groeten, 

Marit  

 

 

 

Actie Ontmoetingsplek Clematisstraat. 
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Nieuws uit het zorgteam 

Februari is normaal de maand dat uw kind zijn of haar rapport  

meekrijgt met daarin een overzicht van de ontwikkelingen van uw  

kind en hoe uw kind de CITO LOVS toetsen heeft gemaakt.  

Ook heeft u in deze maand een gesprek met de leerkrachten van  

uw kind over hoe het op school gaat.  

Vanwege Corona begrijpt u dat het dit jaar iets anders verloopt.  

Zo zullen we deze toetsen nu voor een deel in maart afnemen en zijn 

de gesprekken en het rapport ook verplaatst naar een later moment. 

Hieronder geven wij aan welke toetsen we na de voorjaarsvakantie gaan afnemen: 

In groep 3 nemen we de CITO DMT (technisch lezen) af.  

In groep 4 nemen we de CITO DMT, CITO rekenen/wiskunde en CITO begrijpend lezen af. 

In groep 5 tot en met 7 nemen we CITO rekenen/wiskunde en CITO begrijpend lezen af.  

In groep 8 nemen we geen M toetsen af, dit omdat de Eindtoets in april gepland staat.  

Wat doen we met deze resultaten? 

Niet alleen nu, maar eigenlijk het hele jaar door, evalueren de leerkrachten en het zorgteam hoe de 

ontwikkeling van uw kind verloopt. Alleen in deze periode van het maken van de rapporten en het 

afnemen van de M (midden) toetsen van CITO zijn er nog meer gegevens beschikbaar om dit te kunnen 

doen. Dat maakt dat de leerkrachten van uw kind in maart/april allemaal een overlegmoment met hun 

IB-er hebben.  

In deze IB-ronde bespreken de IB-er en de leerkrachten hoe de CITO toetsen gemaakt zijn in de groep, 

of de leerkrachten zich zorgen maken over een leerling, welke leerling extra hulp nodig heeft, welke 

leerling extra uitdaging kan gebruiken en nog andere dingen met betrekking tot de zorg in de groep.  

Mocht u vragen hebben over bijvoorbeeld de ondersteuning of het niveau waarop uw kind werkt, dan 

kunt u deze stellen aan de leerkracht van uw kind.  

Protocol zitten blijven 

Soms krijgen de leerkrachten de vraag of doubleren zinvol is voor een kind. Wij nemen de vraag van 
ouders altijd serieus en hebben om deze vraag zorgvuldig te kunnen beantwoorden een protocol 
opgesteld. Deze hebben we op de website van de Jozefschool geplaatst, zodat u ook kunt lezen welke 
stappen we doorlopen om tot de juiste beslissing te komen.  

Met vriendelijke groeten,  

Het zorgteam: Andrea, Antoine, Astrid, Liesbeth en Leonore 

   *************************************************************************************************** 

‘Voor de jeugd in Aalsmeer en hun ouder(s) en/of verzorger(s) is 

veel kosteloze ondersteuning beschikbaar. Denk daarbij aan hulp bij

opvoeden, relaties, sporten of taalontwikkeling. Het aanbod van organisaties die kunnen helpen is 

zeer handig bij elkaar gebracht in de vorm van een overzichtskaart. Deze kaart biedt uitkomst als u 

ondersteuning wilt vragen op allerlei gebieden en is als extra bijlage bijgevoegd aan de Jozefflitsss.’ 

https://www.jozefschool.net/wp-content/uploads/2021/02/Inwoners-Aalsmeer_Jeugdaanbod_2021.pdf



