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Agenda

Oktober

vrijdag 1 oktober				

Studiedag (alle kinderen vrij)

maandag 4 t/m vrijdag 8 oktober		

Werkweek groep 7

woensdag 6 t/m vrijdag 15 oktober

Kinderboekenweek

vrijdag 8 oktober				

Koffiecorner 08:30 - 09:30

zaterdag 9 oktober			

Klusochtend 09:00 - 12:00

maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober

Herfstvakantie

maandag 25 oktober			

Studiedag (alle kinderen vrij)

November
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maandag 8 t/m vrijdag 12 november

Culturele week

donderdag 11 november			

Sint Maarten

vrijdag 12 november			

Verjaardag meester Antoine

zaterdag 13 november			

Sinterklaas komt aan in Nederland

dinsdag 16 november			

School versieren met de ouderraad in Sinterklaassfeer

vrijdag 19 november			

Zon in de schoorsteen (groep 6 t/m 8)

dinsdag 23 november			
Jozeftheater W
					Jozeftheater X

08:45 - 09:30
09:45 - 10:30

woensdag 24 november			
Jozeftheater Y
					Jozeftheater Z

08:45 - 09:30
09:45 - 10:30

donderdag 25 november			

Voortgangsgesprekken (groep 8) 15:00 - 19:00

vrijdag 26 november			

Koffiecorner 08:30 - 09:30

dinsdag 30 november			

Voortgangsgesprekken (groep 8) 15:00 - 19:00

Uit de bovenkamer
De eerste 6 weken van het schooljaar zitten er al weer op.
Best spannend om weer bij een nieuwe meester of juf in
de klas te komen. Ook voor de juf of meester zelf. De eerste
weken van het schooljaar zijn de Kanjerweken. Dan besteden
we extra aandacht aan hoe wij op school met elkaar omgaan.
Vanzelfsprekend doen we dit het hele jaar door, maar juist
in die eerste weken is het cruciaal om goed met elkaar te
starten.
Hoe leuk was het dat we vorige week me de hele school
op pad konden gaan. Het was best een beetje wennen om
weer met zijn allen in een bus te stappen, maar aan het
eind van de dag zagen wij vrolijke gezichten en hoorden wij
enthousiaste verhalen over een dagje dierentuin!
We hebben de Jozefflitsss in een nieuw jasje gestoken.
Hopelijk bevalt het u.

Het coronavirus

Waar er in de eerste weken nog leerlingen (en een hele
groep) thuis moesten blijven, is het nu vrij rustig in de school.
De maatregelen zijn versoepeld en dat maakt het in sommige
gevallen voor ons allemaal wat gemakkelijker. Desondanks
blijven we ons aan een aantal basisregels houden.
Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus,
neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen naar school
mits zij hierbij geen koorts hebben. Dan blijft een kind
thuis. Een kind blijft ook thuis als het positief is getest of
als er een quarantaineadvies geldt vanuit de GGD. Als één
persoon in de klas besmet is, hoeft niet de hele klas meer
in quarantaine. Ook hierbij volgen we de adviezen uit het
bron,- en contactonderzoek van de GGD. Er wordt nog
steeds geadviseerd om te testen bij (milde) klachten. Na
de herfstvakantie zullen we op de Jozefschool een aantal
veranderingen doorvoeren. Denk hierbij aan het brengen
en halen van leerlingen en de momenten waarop ouders/
verzorgers welkom zijn in de school. In sommige gevallen
gaan we weer terug naar hoe het was voor corona, in andere
gevallen houden we vast aan hoe we het nu op school
organiseren. Ouders/verzorgers ontvangen hierover een
aparte brief met een uitgebreide toelichting.

Het team

De Jozefschool heeft een groot team. Een team dat goed
onderwijs verzorgt en dat elke dag, samen met de kinderen,
werkt aan de totale ontwikkeling. Helaas hebben wij in ons
team ook te maken met zieke collega’s. Deze collega’s kunnen
wij vervangen, maar dit gaat in sommige gevallen ten koste
van ondersteuning of inzet van specialisten. Bij ons gaan de
groepen altijd voor. Dit betekent dat wanneer een collega
ziek is er iemand anders in de groep lesgeeft. Dit komt de rust
in de groep (en in de school) ten goede. In uiterste gevallen
verdelen we leerlingen over andere groepen. Wij proberen u
zo volledig mogelijk te informeren via social schools wanneer
er een leerkracht ziek is. Over de reden van afwezigheid
van een leerkracht doen wij, om privacy redenen, nooit een
uitspraak.
Wanneer er zaken zijn waar u zich zorgen om maakt, vragen
over hebt of wilt weten hoe het precies zit, neem dan contact

op met de leerkracht van de groep. De directie/administratie
zal u, wanneer het gaat om klasaangelegenheden, in
eerste instantie altijd naar de leerkracht doorverwijzen.
Indien nodig wordt op een later moment de directie of het
zorgteam ingeschakeld. Tijdens het startgesprek heeft u
kennis gemaakt met de leerkracht. De leerkrachten vinden
het fijn om korte lijnen te hebben met ouders/verzorgers.
Een mail naar de leerkracht of een telefoontje na schooltijd
werkt het beste!

Koffiecorner

Op vrijdag 8 oktober is er weer een koffiecorner op school.
Ouders/verzorgers zijn om 08.30 van harte welkom voor
een kopje koffie/thee. Dit is een prima moment om vragen
te stellen aan de directie en in gesprek te gaan met andere
ouders. Vragen over individuele leerlingen worden niet
besproken.

Meester Chris

Meester Chris heeft de afgelopen jaren als conciërge op de
Jozefschool gewerkt. Eind oktober gaat hij met pensioen. Wij
bedanken hem voor zijn jarenlange inzet en wij hopen dat
hij samen met zijn vrouw kan gaan genieten van het leven
zonder werk! We hebben de afgelopen periode gebruikt
om een vervanger te vinden voor meester Chris. Dat is
gelukt! Meester Frank zal als conciërge gaan werken op de
Jozefschool. Zijn werkdagen worden dinsdag, woensdag en
donderdag.

Enquêtes sociale veiligheid + uitslagen

De komende twee maanden besteden wij aandacht aan
de enquêtes over ‘sociale veiligheid’. Wij hechten veel
waarde aan een prettige en veilige leeromgeving voor onze
leerlingen en medewerkers. 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 medewerkers. Binnenkort ontvangt u hiervoor een
inlogcode en heeft u tot 1 december 2021 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.
Elke dag leren wij op de Jozefschool. Er zijn een paar
momenten in het schooljaar waarop er een studiedag is
voor de medewerkers. Leerlingen zijn dan vrij. In oktober
staan er 2 studiedagen gepland en wel op vrijdag 1 oktober
en op maandag 25 oktober. Op de agenda staat dan o.a.
teamscholing Kanjertraining, teamscholing over de nieuwe
methode Blink en teamscholing Effectieve Directe Instructie.
Met vriendelijke groet,

Antoine, Jacqy & René
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Het zorgteam
Misschien zijn wij als zorgteam al bekend bij u en anders stellen wij ons graag aan u voor: het zorgteam van de Jozefschool.
We hopen u zo meer duidelijkheid te geven over wie er in het zorgteam zitten en wat het zorgteam precies doet. Daarom
zullen we ook dit schooljaar een aantal keer in de Jozefflitssss een stukje schrijven over de dingen waar we ons mee bezig
houden.

Wie zitten er in het zorgteam?

In het zorgteam zitten de volgende personen:
•
Liesbeth Zeldenthuis (Intern Begeleider op ma, di en vr)
•
Mariëtte Rijneveld (Intern Begeleider op ma en do)
•
Mariska Currie (Intern Begeleider op ma en di)
•
Leonore Melkert (orthopedagoog)
•
Antoine Zwagerman namens de directie.

Wat doet het zorgteam?

De belangrijkste taken van het zorgteam zijn het ondersteunen van de leerkracht met leerlingen die extra zorg in de groep
nodig hebben en het volgen van deze leerling zolang ze bij ons op school zitten. In het organiseren van de zorg op de
Jozefschool heeft het zorgteam een coördinerende rol.

Wat betekent dit voor u als ouders?

Voor u als ouders is de leerkracht het aanspreekpunt als het om uw kind gaat. Het kan zijn dat de leerkracht bij u aangeeft
dat als er hulpvragen zijn over uw kind, hij of zij in overleg gaat met de Intern Begeleider (IB-er) van zijn/haar groep. Iedere
IB-er heeft namelijk een aantal groepen waar ze verantwoordelijk voor is. De uitkomst van dit overleg zal altijd weer met u
besproken worden. Het kan zijn dat de IB-er bij één of meerdere gesprekken met u en de leerkracht aanwezig is.

Het zorgteamoverleg

Om de week hebben we op maandagochtend met elkaar overleg. In dit overleg bespreken we bijvoorbeeld hulpvragen van
leerkrachten, bekijken we hoe we de zorg op de Jozefschool kunnen optimaliseren en hoe het gaat met leerlingen die extra
zorg nodig hebben. Alles wat we bespreken en om uw kind gaat, krijgt u via de leerkracht van uw kind weer te horen.

Nog meer informatie

Mocht u meer informatie willen lezen over hoe de zorg geregeld is op de Jozefschool, dan verwijzen wij u graag naar de
website van de Jozefschool. Zo vindt u onder het kopje “Ouders” de schoolgids waarin ook een hoofdstuk beschreven staat
over de zorg op de Jozefschool en onder het kopje “Info” vindt u de verwijzing naar de protocollen die wij op de Jozefschool
gebruiken.
In de volgende Jozefflitssss zullen wij u verder informeren over andere onderwerpen met betrekking tot de zorg op de
Jozefschool.

Kiwi ballen actie
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, in de klas en/of op de gang hangt 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, het doel te bereiken?
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Werkweek groepen 7
In de week van 4 t/m 8 oktober gaan de groepen 7 op werkweek naar Apeldoorn. Ze verblijven in een prachtig oud landhuis
dat verbouwd is tot groepsaccommodatie. De kinderen zijn elke dag in de natuur om van alles te beleven, te ontdekken en te
onderzoeken. Onder leiding van het Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN) wordt er ook in de bossen gewerkt
in samenwerking met Staatsbosbeheer. Wilt u weten wat ze meemaken? Kijk dan op de schoolwebsite voor de dag-verslagen.
Vertrektijd maandag om ± 9:30 uur en de verwachte thuiskomst is vrijdag rond 12:30 uur.

Betaling Tussen Schoolse Opvang
Houdt u er rekening mee dat wij op 1 oktober a.s. de automatische incasso van de Tussen Schoolse Opvang zullen incasseren.

Klusochtend
Zaterdag 9 oktober a.s. is er weer onze wel bekende klusochtend. Wij zouden graag een beroep op u willen doen. In een
gezellige sfeer doen vaders en moeders van onze school diverse klusjes in en rond de school. U hoeft geen volleerd klusser te
zijn. Het gaat vaak om het indraaien van een schroef of het ophangen van een schilderijtje. Voor de echt lastige klussen huren
wij uiteraard vakmensen in, zoals een schilder of een loodgieter. Er staat altijd een heerlijk kopje koffie klaar met een lekker
koekje. We beginnen om negen uur en leggen om 12:00 uur het gereedschap neer. “Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!”
Er hebben zich al 3 ouders aangemeld, lijkt het u ook leuk om te komen helpen op zaterdag 9 oktober? U kunt zich aanmelden
via info@jozefschool.net.

Digitale geletterdheid
Vanaf dit schooljaar gaan wij als school aan de slag met digitale geletterdheid. Wij gaan dit doen door middel van de methode
Digit-PO. Deze methode is ontwikkeld rondom alle doelen die door de SLO gesteld zijn voor het primair onderwijs. Binnen
digitale geletterdheid wordt er gewerkt aan 4 hoofdonderwerpen: Basiskennis ICT, Mediawijsheid, Infovaardigheden en
Computational thinking. Omdat wij de lestijd (25 uur per week) aan heel veel vakken moeten besteden, moeten wij keuzes
maken. Om die reden hebben wij besloten om vanuit school geen typecursus meer aan te bieden. De typecursus kostte
erg veel tijd (zowel op school als thuis) en uiteindelijk haalden er maar weinig kinderen hun diploma. Wij raden wel aan om
uw kind buiten schooltijd een typecursus aan te bieden. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld terecht bij Picatypen, TypeTopia of
Ducktypen. Er zijn ook gratis alternatieven zoals TypeOlympics of Typelesonline. Vanaf groep 5/6 kan er al gestart worden met
een typecursus.
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Opgeven jonger broertje en/of zusje
Onze school heeft een katholieke signatuur. We staan echter open voor alle gezindten. De grootte van de school stelt ons
soms voor het dilemma van het instellen van een leerlingenstop of wachtlijst. We hanteren hierbij een aantal uitgangspunten
om de kwaliteit van de school te kunnen handhaven.
Jongere broertjes en zusjes van leerlingen worden automatisch geplaatst, mits ze rond 2 jaar zijn aangemeld. Mocht u
twijfelen of uw jongste zoon/dochter nog niet is aangemeld, dan kunt u dit mailen naar info@jozefschool.net. Wij horen het
graag op tijd zodat wij de prognose van de komende jaren in de gaten kunnen houden.

Groene school
Wist-u-dat?
•
•
•
•
•
•
•

We het milieu een warm en groen hart toedragen
We veel recyclen, zoals pennen, stiften, potloden, batterijen
We zorg voor het milieu belangrijk vinden om uit te dragen
We het afgelopen schooljaar met het recyclen een leuke som geld ‘verdiend’ hebben
We daardoor bijvoorbeeld de actie ‘Zon in de schoorsteen’ kunnen organiseren
De inzamelboxen bij de diverse schoolingangen en onder de trap in het hoofdgebouw staan
We ook dit schooljaar blij zijn met uw recylcehulp!

Verkeerscommissie
De verkeerscommissie zoekt met spoed 2 nieuwe leden.

Wilt u meedenken over de verkeersveiligheid rondom onze school? Meehelpen met verkeersacties? Vindt u goed
verkeersonderwijs belangrijk? Dan zijn we waarschijnlijk opzoek 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?

In de verkeerscommissie zitten vier ouders en twee teamleden van onze school. 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)?
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Culturele week
Elk jaar is er een cultuurproject op de Jozefschool. De interne cultuur coördinatoren, juf Debby en juf Claudia, kiezen vaak voor
een discipline van cultuureducatie die niet zo vaak aanbod komt, zoals bijvoorbeeld drama, audiovisueel, literair of dans.
Dit jaar hebben we gekozen voor het vertelproject. In de week van 8 november zal Rudolf Roos, een professionele
verhalenverteller, elke groep ontvangen in de speelzaal met een voorstelling. Hij vertelt een verhaal met decor en
voorwerpen, aangepast aan de leeftijdsgroep. In het vertelproject komen kunst, taal en cultureel erfgoed samen. Voor de
kleuters vertelt hij het sprookje ‘De wolf en de 7 geitjes’. Voor de groepen 3 ‘Cric! Crac!’, een verhaal uit Haïti. Voor de groepen
4-5-6 een Noors sprookje ‘IJsbeer-Koning Valemon’ en de bovenbouw krijgt een Noors verhaal over de ‘Reus zonder hart’. De
groepen 5 t/m 8 krijgen van Rudolf ook een workshop per groep, waarbij ze zelf leren vertellen.
Het zal gaan gonzen van de verhalen in de school!

Schoenendoosactie
Wij doen als Jozefschool om het jaar als school mee. Het andere jaar kunt u zelf kiezen of u meedoet met deze mooie actie.
Alle leerlingen krijgen binnenkort een folder van GAIN schoenendoosactie mee naar huis. Daarin staat precies uitgelegd wat
er in de doos moet en hoe het ingepakt moet zijn. De kinderen die thuis een schoenendoos hebben gemaakt mogen hem in
leveren bij meester Maarten (lokaal 19, locatie dolfijn) of bij juf Marian (lokaal 5, locatie hoofdgebouw), of bij de hoofdingang
aan het begin van de dag.
Dit mag van 15 t/m 19 november.

Interactief voorlezen
Met de Kinderboekenweek in het aantocht (woensdag 6 t/m zondag 17 oktober 2021) willen wij graag een paar eenvoudige
tips delen waarmee niet alleen wij op school maar óók jullie thuis met jullie kind interactief kunnen (voor)lezen.

Wat is interactief voorlezen?

Interactief voorlezen wil zeggen dat het voorlezen van het (prenten)boek wordt onderbroken door het stellen van ‘open
vragen’ over het verhaal of over de plaatjes. Bijvoorbeeld: Wat gebeurt er? Waarom gebeurt dat? Wie heeft er niets gedaan?
Wanneer heeft hij dat gezegd? Hoe gaan zij dat oplossen? Waar zie je nog meer boeken? Ook kunnen spontane reacties van
de kinderen een leuke aanleiding zijn voor een gesprekje.

Waarom interactief voorlezen?

Door het inlassen van interactieve momenten tijdens het voorlezen worden de taalontwikkeling, het verhaalbegrip en de
woordenschat van kinderen gestimuleerd.
Meer weten? Lees dan de hele nieuwsbrief.
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Ingezonden informatie

*Klik op de flyers voor meer informatie

Colofon
Over deze Jozefflitsss:

E-mail school: info@jozefschool.net
Kopij: jozefflitsss@jozefschool.net
© Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook zonder
voorafgaande toestemming van de auteur.
September 2021
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