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Nieuwsbrief Jozefschool Aalsmeer

Agenda:

Mei 2021

zondag
maandag
dinsdag

9 mei:
10 mei:
11 mei:

Moederdag
kamp groep 8,
kamp groep 8,
OR vergadering
kamp groep 8,
Poldersport groep 6 en 7

woensdag

12 mei:

donderdag
vrijdag

13 mei:
14 mei:

Hemelvaartsdag, iedereen vrij
vrije dag

maandag
vrijdag

17 mei:
21 mei:

leerlingenraad
online koffiecorner 8:45 –9:45

maandag
dinsdag

24 mei
25 mei

2e Pinksterdag
Studiedag, alle kinderen vrij

vrijdag
vrijdag

28 mei
4 juni

verjaardag meester Maarten, meester René, juf Tara en juf Inge
sportdag groep 1 t/m 5

Nieuws uit de “Bovenkamer”
Corona.
Ook op de Jozefschool zijn we de afgelopen periode regelmatig geconfronteerd met het
coronavirus. Positief geteste leerlingen, ouders en personeelsleden hebben er voor gezorgd
dat leerlingen regelmatig thuis in quarantaine hebben gezeten. In veel gevallen volgden deze
leerlingen thuisonderwijs. Het blijft elke dag weer spannend of er nieuwe besmettingen plaats hebben
gevonden en wat dit betekent voor een groep of individuele leerling.
Fijn dat ouders ons direct informeren en ook wij proberen elke keer weer zo snel mogelijk
ouders/verzorgers van de juiste informatie te voorzien. Hierin zijn wij afhankelijk van de informatie die wij
van de GGD krijgen.
Een aantal medewerkers zijn al gevaccineerd en na de meivakantie hebben wij voor het personeel de
beschikking over voldoende zelftesten. Ook bij klachten wordt het personeel direct getest en is de uitslag
binnen 20 minuten bekend. Hierdoor konden de afgelopen periode veel leerkrachten gewoon op school aan
het werk en hebben we maar een enkele keer een groep thuis laten werken.

Vanuit de overheid wordt er extra geld beschikbaar gesteld voor het onderwijs. Voor het Nationaal
Programma Onderwijs wordt er een schoolscan gemaakt en een plan van aanpak geschreven. In overleg
met het team en de MR wordt dit plan opgesteld, goedgekeurd en uitgevoerd.
Nieuws uit het team. Helaas zijn er momenteel een aantal collega’s al voor een langere periode niet aan
het werk. Wij hebben dit grotendeels intern opgelost. Wij wensen Dagmar, Dominique, Nina, Marjon en
Jacqy heel veel sterkte en hopen ze snel weer op school te zien. Naar verwachting zal juf Karin na de
meivakantie weer (deels) kunnen starten.
Binnen SKOA, en ook op de Jozefschool, zijn er een aantal vacatures. Voor de functie van intern begeleider
heeft de sollicitatiecommissie 2 kandidaten aanbevolen. Juf Mariska, momenteel de leerkracht van groep 6,
gaat volgend schooljaar als intern begeleider aan het werk. Wij feliciteren haar van harte! De 2e kandidaat
werkt momenteel elders en zal zich op een later moment aan het team en de ouders voorstellen. Wij zoeken
nog naar nieuwe leerkrachten. Na de meivakantie gaan wij met een aantal sollicitanten in gesprek. We
hebben goede hoop om alle vacatures voor het nieuwe schooljaar, met geschikte kandidaten, in te vullen.
Voor het team, maar ook voor de leerlingen en ouders, is het altijd weer spannend om te weten wie er
volgend jaar in welke groep lesgeeft. Wij streven ernaar om dit eind juni aan ouders/verzorgers te kunnen
communiceren.
Jaarplanning.
Helaas zijn er nog veel activiteiten die niet door kunnen gaan. De leerkrachten van de groepen zullen u in
hun berichten via social schools informeren over de activiteiten die met de klas plaatsvinden.
Na de meivakantie zijn er nog een aantal vrije dagen voor de leerlingen: Zie
de agenda bovenaan deze nieuwsbrief.
In deze Jozefflitsss vindt u ook het vakantierooster en de studiedagen voor het nieuwe schooljaar 20212022
Mede namens het team, nog een paar fijne vakantiedagen en tot maandag 10 mei a.s.
Met vriendelijke groet,

Antoine, Jacqy en René

Koffiecorner
Vrijdag 21 mei 2021 is er weer 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 20 mei een teams
link. Vanaf 08.45 uur zitten wij klaar met koffie /thee om uw vragen te beantwoorden (Er wordt niet
gesproken over individuele leerlingen).

Vakantierooster

schooljaar 2021-2022

Herfstvakantie

18 t/m 22 oktober 2021

Kerstvakantie

24 december t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie

21 t/m 25 februari 2022

Goede Vrijdag / Pasen

15 t/m 18 april 2022

Meivakantie

25 april t/m 6 mei 2022

Hemelvaart

26 en 27 mei 2022

Pinksteren

6 juni 2022

Zomervakantie

18 juli t/m 26 augustus 2022

Studiedagen

1 oktober 2021, 25 oktober 2021,
18 febr.2022, 14 april 2022, 7 juni 2022

Sportdag vrijdag 4 juni

groep 1 t/m 5

“hulpouders gezocht

Mits de maatregelen het toelaten is er dit jaar weer een sportdag voor de groepen 1 t/m 5. Deze
is op vrijdag 4 juni 2021 bij FC Aalsmeer.
Wij zoeken ouders, verzorgers, opa’s en oma’s die willen helpen bij het begeleiden van groepjes (08:30 –
12:00 uur)
Voor de groepen 1 t/m 4 gaat het om begeleiders die meelopen met een groepje en spelletjes met hen doen.
Voor groep 5 gaat het om 1 ouder die een spel gaat begeleiden.
U kunt zich vóór woensdag 12 mei opgeven bij: linda@jozefschool.net
Wilt u in uw email graag het volgende vermelden: uw naam - de naam van uw kind – en de groep waar uw
kind in zit.
Op een later moment volgt meer informatie over de sportdag.
Sportieve groet, de sportcommissie

Polder - Sportdag

groepen 6 en 7

Wanneer? Woensdag 12 mei
Waar? Poldersport, De Kwakel
Start van de dag:
De kinderen melden zich eerst gewoon in de klas.
De groepen zullen rond 8:45 uur per fiets vertrekken richting Poldersport.
Eindtijd:
De groepen zullen rond 14.15 uur weer op school aankomen.
Meenemen:
Sportieve kleding die past bij de weersverwachting, een handdoek, stevige schoenen (geen slippers!), droge
kleren, een vuilniszak en een goed humeur!
Verder dienen de kinderen zelf hun lunch mee te nemen!
Foto’s:
Foto's worden gedurende de dag door de vaste fotomoeders gemaakt en zullen te vinden zijn op de website
van de Jozefschool.
Slecht weer?
In principe gaat de sportdag bij Poldersport gewoon door. Mocht het onverhoopt niet
door kunnen gaan, vernemen de kinderen dit als zij op school aankomen.
Zij zullen die dag een aangepast programma draaien en alsnog om 14.00 uur uit zijn.
Tip: Vergeet u de naschoolse opvang van uw kind niet in te lichten?
We wensen iedereen vast een fijne sportdag en duimen voor mooi weer!!!
Met sportieve groeten,
Sportdagcommissie Jozefschool

Nieuwe commissieleden gezocht voor de
verkeerscommissie.
Vanaf volgend schooljaar zoekt de verkeerscommissie 2 nieuwe leden. Twee van onze trouwe leden gaan
ons verlaten.
Wilt u meedenken over de verkeersveiligheid rondom onze school? Meehelpen met verkeersacties? Vindt u
goed verkeersonderwijs belangrijk? Dan zijn we op zoek naar u!
Wat houdt het deelnemen aan onze commissie in?
We vergaderen ongeveer 4 keer per jaar in de avonduren. Twee of drie keer per jaar helpt u op school met
het ophangen van actiemateriaal of het uitvoeren van een verkeersactie met leerlingen.
Wie zitten er in deze commissie?
Er zitten vier ouders en twee teamleden van onze school in. Op onze uitnodiging vergadert de wijkagent
soms ook met ons mee.
Enthousiast geworden? Meldt u dan alstublieft bij ons aan. We hebben u nodig! Aanmelden
of vragen stellen kan door een mail te sturen naar eric@jozefschool.net of
marjolein@jozefschool.net. Vermeld dan uw naam en de groep waarin uw kind(eren)
zit(ten)?
Hartelijke groeten, de verkeerscommissie Jozefschool

Gemeente Aalsmeer biedt, via Levvel, kosteloos twee cursussen aan:
Stoere Schildpadden
Op donderdagmiddag 20 mei 2021 van 16:15 uur tot 17:00 uur start de Stoere Schildpaddentraining. Een
speelse training waarin kinderen van 4 tot 6 jaar onder begeleiding leren omgaan met problemen en
emoties rondom de scheiding van hun ouders. De training is gericht op het verbeteren van de mentale
weerbaarheid van de kinderen.
Cursus positief opvoeden voor gescheiden ouders
Vind u het moeilijk om de draad weer op te pakken na de scheiding? Vraagt u zich af hoe u uw kind op een
positieve manier kunt helpen om te gaan met de gevolgen van de scheiding? En hoe u beter kunt
communiceren met uw ex-partner? De cursus Family Transitions van Levvel helpt u hierbij. Er zullen bij
voldoende animo 2 onlinetrainingen worden aangeboden, data in overleg.
Voor meer informatie over Stoere Schildpadden of de cursus positief opvoeden voor gescheiden ouders
kunt u contact opnemen met Klaartje Sluis via 06-50836458 of k.sluijs@spirit.nl.

Buitenspeelkaart
Wellicht heeft u hem al voorbij zien komen? De buitenspeelkaart van gemeente Aalsmeer.
Om bewegen, spelen en ontdekken in de buitenruimte te stimuleren willen wij u vragen om de
buitenspeelkaart te delen met uw leerlingen/ patiënten/ cliënten/ achterban. Dat kan bijv.
door middel van onderstaande tekst in uw nieuwsbrief.

‘Klimmen, klauteren, glijden of skaten, het kan allemaal op de speelplaatsen in Aalsmeer en
Kudelstaart. Na een lange winter hoopt de gemeente dat veel kinderen in de lente weer lekker naar
buiten gaan. Met de nieuwe Buitenspeelkaart van de gemeente zijn de speelplaatsen in de buurt
makkelijk te vinden.’
Mede namens de stuurgroep Jongeren Op Gezond Gewicht, alvast hartelijk dank,
Met een vriendelijke groet,
Hester van der Putten
Senior beleidsadviseur jeugd & onderwijs
Team Jeugd & Samenleving

