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Agenda

December

vrijdag 3 december			

Sinterklaasfeest

maandag 6 december			

School versieren met de ouderraad in kerstsfeer

woensdag 22 december			
Kerstontbijt
					Kerstviering
vrijdag 24 december			

Alle kinderen vrij

maandag 27 december t/m 7 januari

Kerstvakantie

Januari
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donderdag 20 januari			

Kennismakingsavond startgroep (online)

vrijdag 21 januari			

Koffiecorner 08:45 (online)

zaterdag 29 januari			

Klusochtend 09:00 - 12:00

Uit de bovenkamer
De decembermaand staat voor de deur maar of het ook een feestmaand wordt…? Net als in dezelfde periode vorig jaar,
hebben we te maken met veel besmettingen en strengere maatregelen rondom het coronavirus. Op de Jozefschool zien we
dat veel leerlingen het coronavirus krijgen of dat zij thuis moeten blijven wanneer een familielid positief getest is. Ook het
team blijft niet ongeschonden. Het is een ingewikkelde periode waarin we continu moeten schakelen. “Wie is er in de klas?
Wie zit er thuis? Zijn er invallers beschikbaar? Moet een klas thuisblijven?” Allemaal vragen waar we dagelijks mee te maken
hebben.

Communicatie rondom het coronavirus

Wij gebruiken Socials Schools om ouders/verzorgers te informeren wanneer een leerling of medewerker positief is getest op
het coronavirus. Wanneer er meerdere besmettingen zijn, communiceren wij dit altijd. De directie neemt contact op met de
GGD en de informatie die wij toegestuurd krijgen, wordt altijd met ouders/verzorgers gedeeld. Wat u soms op internet leest,
kan nog wel eens verschillen met wat er in de brieven staat. Neem daarom bij twijfel contact op met de GGD of met school.
Wij rekenen erop dat u uw kind thuis houdt bij klachten. Ook medewerkers zijn, wanneer zij klachten hebben, niet welkom
op school. Tot op heden hebben een paar groepen één of meerdere dagen thuis gezeten. Dit proberen wij te voorkomen
maar als er geen leerkrachten beschikbaar zijn dan kunnen wij helaas niet anders. Wij vertrouwen op uw medewerking. Alleen
samen komen we deze vervelende periode door!

Het team

Eind december nemen we afscheid van twee collega’s. Juf Nina gaat na bijna 18 jaar de Jozefschool verlaten. Zij gaat een
nieuwe uitdaging aan buiten het onderwijs. Juf Dominique gaat verhuizen naar het noorden van het land en kan om die
reden niet langer werkzaam blijven op de Jozefschool. Wij bedanken beide leerkrachten voor hun jarenlange inzet op de
Jozefschool en wij wensen hen veel plezier en succes bij hun nieuwe werkgever.
Wanneer er collega’s vertrekken, ontstaat er weer ruimte voor nieuw personeel. Wij zijn erg blij dat we per 1 januari juf Brigitte
Mes - van der Laarse mogen verwelkomen. Zij gaat de dagen van juf Nina overnemen in groep 8. Juf Brigitte heeft jarenlang
gewerkt op de Antoniusschool en heeft veel ervaring met lesgeven in groep 8. De vervanging van juf Dominique wordt intern
ingevuld.
Helaas hebben wij te maken met medewerkers die al een langere periode afwezig zijn op school. De ouders/verzorgers van
de groepen waarin dit speelt, ontvangen regelmatig een update. Wij hopen deze medewerkers spoedig weer op school te
mogen ontvangen.

Bedankt

Het hele jaar door kunnen wij rekenen op de inzet van ouders/verzorgers en vrijwilligers. Zij zorgen onder andere voor
ondersteuning bij activiteiten, evenementen en vieringen. Maar bijvoorbeeld ook als vrijwilliger in de ouderraad of in de
medezeggenschapsraad. Via deze weg willen wij al die mensen bedanken die elke keer weer een steentje bijdragen. Door uw
inzet wordt het team ontlast en kan er heel veel georganiseerd worden. Dank u wel en hopelijk kunnen wij ook in 2022 weer
op uw enthousiaste inzet rekenen!
De volgende Jozefflitsss verschijnt eind januari 2022. Wij wensen u daarom nu alvast een hele fijne decembermaand, gezellige
Kerstdagen, een mooie jaarwisseling en een heel gelukkig en gezond 2022!
Met vriendelijke groet,

Antoine, Jacqy & René
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Het zorgteam
In de vorige Jozefflitsss hebben we ons voorgesteld en aangegeven wat wij doen als intern begeleiders. Op dit moment zijn
we ons verder aan het verdiepen in trauma sensitief onderwijs en hebben we binnen ons samenwerkingsverband een lezing
gevolgd over hoe rekening te houden met de huidige maatschappelijke problemen binnen ons onderwijs. Door de corona
pandemie en de gevolgen van klimaatverandering kunnen kinderen angstige of sombere gevoelens ontwikkelen. In de lezing
hebben we tips gekregen hoe hiermee om te gaan.
Daarnaast hebben we korte lijntjes met onze specialisten binnen school en zijn er met externe deskundigen afspraken
gemaakt voor het komende schooljaar.

AVA Scholierenloop
Zaterdag 6 oktober deden kinderen van de Jozefschool mee aan de AVA scholierenveldloop. Het was een leuke, sportieve en
geslaagde middag!
Via de deze link kunt u een verslag en foto’s vinden over deze Scholierenloop.

Berichtje van Juf Dominique
Na bijna 5 jaar met plezier op de Jozefschool gewerkt te mogen hebben, ga ik de Jozefschool verlaten. Ik ga een grote stap
maken door te verhuizen naar het “hoge noorden” oftewel Groningen. Daar heb ik samen met mijn vriend een huis met tuin
kunnen bemachtigen. Ik wil jullie allen bedanken voor de fijne samenwerking met jullie als ouders en wie weet tot ziens.
Dinsdag 21 december zal mijn laatste werkdag zijn in groep 4A. Mocht u de behoefte voelen om gedag te zeggen, dan vind ik
dit erg leuk en zie ik u graag op die dag na schooltijd.

Braakballen
Voor ons natuuronderwijs gebruiken wij braakballen om deze te onderzoeken. Mocht u braakballen vinden, zou u deze dan in
een plastic zakje mee willen nemen naar school en in willen leveren bij Juf Monique in lokaal 5.

Klusochtend
Zaterdag 29 januari 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 09:00 uur en leggen om 12:00 uur het gereedschap neer. “Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!”
Lijkt het u ook leuk om te komen helpen op zaterdag 29 januari? U kunt zich aanmelden via info@jozefschool.net.
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Blink
Waarschijnlijk heeft u, als uw kind in groep 3 of hoger zit, al het één en ander over onze nieuwe methode Blink gehoord. De
groepen 5 en 6 zullen na de kerstvakantie gaan werken met het thema ‘stadsmakers’. Het eindproduct wordt een stad van de
toekomst. Hiervoor hebben we veel kosteloos materiaal nodig. Doosjes, dopjes, blikjes, kurken enz. Zolang het niet groter is
dan A4 formaat is het van harte welkom. De materialen mogen in goede en schone staat worden ingeleverd bij de leerkracht.

Schoenendoosactie
Wat een geweldige opbrengst! Veel kinderen zijn thuis enthousiast aan de slag gegaan
om een schoenendoos zo mooi mogelijk te versieren en te voorzien van allerlei
basisproducten als zeep, tandenborstel en schriften. Natuurlijk mochten een speeltje en
knuffeltje niet ontbreken. 73 dozen zijn er in totaal gevuld!
De schoenendozen hebben hun eerste reis afgelegd. Ze zijn weggebracht naar
Amsterdam. Vandaar uit gaan ze naar een groot distributiecentrum, alwaar ze verspreid
worden over vele uithoeken van de wereld. Benieuwd naar de reis? Op
www.schoenendoosactie.nl vind je meer informatie!
Heel trots zijn wij op alle kinderen die hun steentje hebben bijgedragen.

Zie ginds komt de stoomboot
Sinterklaas is weer in het land en de hele school is met o.a. Sint/Piet-afbeeldingen en ingepakte pakjes omgetoverd in
Sinterklaassfeer. In de hal van het hoofdgebouw is tevens een gezellig Sinterklaas-tafereel opgebouwd, waarin het thema van
het jaarlijkse Sinterklaasjournaal is verwerkt. Vooral de onderbouw brengt hier graag een bezoekje aan, terwijl de leerkrachten
er dan bijvoorbeeld een mooi Sintverhaal bij vertellen.
Bij het opruimen op vrijdagmiddag 3 december (vanaf 12:00 uur) na het grote Sintfeest op school, kunnen wij uw hulp ook
goed gebruiken. Uw kinderen vinden het misschien ook wel leuk om een handje mee te helpen en zijn van harte welkom! U
kunt zich voor het opruimen opgeven via: smits.dossantos@gmail.com.

Sinterklaasfeest op vrijdag 3 december

Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat de Goedheiligman ook dit jaar naar de Jozefschool zal komen, en wel op
vrijdag 3 december. Op deze dag verwachten we de kinderen gewoon om 8.30 uur in de klas.
Wij verzoeken u dringend om niet bij de aankomst van Sint aanwezig te zijn wegens de nu geldende coronamaatregelen.
Hopelijk is dit volgend jaar wel weer mogelijk.

Belangrijk
•
•
•
•

We vieren het Sinterklaasfeest op vrijdag 3 december.
De kinderen van groep 1 t/m 8 zijn deze dag gewoon om 14.00 vrij.
Alle kinderen lunchen deze dag gewoon op school.
Het wordt vast weer een spetterend en gezellig Sinterklaasfeest!
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Dag sint, welkom Kerst
Kerstviering

Thema kerkviering: “Al doende wordt het licht”.
We gaan op weg naar kerstmis letterlijk en figuurlijk van donker naar licht. We werken in de klassen met het project “Al doende
wordt het licht”. Het project bestaat uit vier delen. Elk deel heeft dezelfde structuur. Bij de start wordt iedere keer gebruik
gemaakt van een krans met een kleur lint. De verschillende kleuren van de linten hebben ieder hun eigen betekenis.
Het zwarte lint staat voor de donkere dagen voor kerst, maar ook voor de donkere dingen die wij zelf meemaken.
Het groene lint is al lichter van kleur en bevat verhalen en tekens die hoop geven.
Het rode lint staat voor de kleur van de liefde. Met kerstmis denken mensen vaak aan mensen die het minder goed hebben.
Je kunt dan een lichtje zijn voor de ander door op visite te gaan of ze een kerstwens te sturen, zodat ze zich gehoord of gezien
voelen.
Het gouden lint is de kleur van Jezus. Mensen noemen hem “het licht van de wereld”. Hij wilde er zijn voor de mensen die
donkere dingen meemaken in hun leven. Hij wilde licht brengen in het donker.
We willen vieren dat het licht sterker is dan de duisternis en het leven sterker dan de dood.
Natuurlijk zal het kerstverhaal verteld en gespeeld worden.
‘Als wij ons licht laten stralen
geven we onbewust
andere mensen toestemming
hetzelfde te doen’
Tekst van Marianne Williemson
Uitgesproken door Nelson Mandela in zijn inaugurale rede

Helaas zijn ouders niet welkom bij de kerstviering. Net als het Jozeftheater zal de kerstviering worden opgenomen en op de
website geplaatst worden.

School versiering

Sinterklaas is pas net in het land, maar zodra we hem hebben uitgezwaaid zullen we de Jozefschool weer in kerstsferen gaan
brengen. En hiervoor kunnen we jullie hulp goed gebruiken! We zoeken daarom twee ouders per klas, die samen met de
leden van de ouderraad de school willen gaan versieren op maandag 6 december van 19.00 tot ongeveer 22.00 uur.
Het opruimen van de versiering zal dit jaar gedaan worden door het team.
Er wordt op 6 december verzameld in de centrale hal. Na een korte uitleg, kopje koffie of thee en verdeling van de taken gaan
we met z’n allen aan de slag!
Aanmelden mag via de mail naar: cartanagodschalk@live.nl graag o.v.v. naam, klas, e-mailadres en mobiele telefoonnummer.
Namens het team, de Ouderraad én natuurlijk de leerlingen alvast hartelijk dank voor uw hulp! Informatie over hoe de
verdeling van het versieren en opruimen zal zijn en de dan geldende coronamaatregelen, volgen nog.
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Kerstontbijt

Nadat vorig jaar het kerstdiner in een kerstlunch veranderde, die uiteindelijk door de lockdown zelfs een paasbrunch werd,
kan ook dit jaar het kerstdiner helaas niet doorgaan. Dit jaar wordt het een kerstontbijt! De spanning van de versierde school
en lampjes in een donker klaslokaal, maar dan in de ochtend. De leerlingen zullen op woensdag 22 december ontbijten in
hun eigen klas met hun eigen klasgenoten. Er zullen alleen koude voorverpakte hapjes meegenomen worden vanuit huis, dus
geen warme en/of zelf klaargemaakte gerechten.
De ouderraad zal een groot gedeelte van het ontbijt verzorgen. Iedere klas stelt met elkaar als toevoeging nog een lijst samen
van koude voorverpakte hapjes of dranken en de leerkracht geeft de leerlingen op tijd een briefje mee met wat ze die dag
mee nemen voor het kerstontbijt. Het is dus niet de bedoeling dat, zoals voorgaande jaren, de ouders dit afleveren op school.
De meeste voorverpakte hapjes kunnen zelfs de dag ervoor al meegenomen worden. Wij willen u vragen of u dit zo veel
mogelijk wilt doen, zodat we de middag en avond voorafgaand aan het kerstontbijt zo veel mogelijk kunnen voorbereiden.
We zijn ervan overtuigd dat ondanks dat we op een kerstdiner hadden gehoopt, we er met elkaar een feestelijke dag van gaan
maken! De kinderen mogen deze dag natuurlijk weer helemaal sjiek of met een foute kersttrui naar school komen! Ook willen
we vragen of iedere leerling bord, bestek en beker (BBB) mee wil nemen. Deze mag ook dinsdag 21 december al mee naar
school.

Ouder kerstborrel

Onze jaarlijkse ouder kerstborrel (het samenzijn tijdens het kerstdiner van de kinderen) gaat dit jaar, zoals u waarschijnlijk zult
begrijpen, helaas wederom niet door.
Ondanks dat, wensen wij u allen, toch een fijne kerst, een gezellige oudjaarsavond en dat 2022 een mooi jaar zal worden met
allen die u dierbaar zijn.

Carnaval 2022
De carnavalscommissie is al weer druk bezig met de voorbereidingen van het feest der feesten: Carnaval. Dit schooljaar gaan
we er op woensdag 16 februari een groot feest van maken. En daar hebben we uw hulp bij nodig. We zijn op zoek naar ouders
die bij een spelletje willen staan, om het spel te begeleiden. En we hebben ouders nodig die het leuk vinden om een groepje
kleuters te begeleiden langs alle spelletjes. Voor de groepen 3 t/m 8 is die begeleiding in een groepje niet nodig; zij lopen
zelfstandig door de school.
Mocht u het leuk vinden om met ons mee te feesten en de sfeer in de school te proeven op 16 februari, dan kunt u zich
aanmelden via linda.groenewoud@jozefschool.net. Vermeld daarbij of u een spel wilt begeleiden of een kleutergroepje. Als u
grote voorkeur heeft voor een spel, zet dit er dan even bij. De commissie gaat dan kijken of hier rekening mee gehouden kan
worden.
Als u met een kleutergroepje mee wilt lopen, vermeld dan de klas van uw zoon of dochter. Zoals u weet, betekent dit niet dat
u in het groepje van uw zoon of dochter wordt ingedeeld, maar wel bij een groepje uit de betreffende klas.
Wij hopen op veel aanmeldingen en een mooi carnavalsfeest!
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Ingezonden informatie

*Klik op de flyer 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.
December 2021
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