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Agenda

Maart

vrijdag 25 maart				

April

Koffiecorner 08.30 - 09.30

woensdag 6 t/m vrijdag 22 april		

Themaweek Natuur & Techniek

vrijdag 8 april				

Palmpasen (groep 1 t/m 5)

woensdag 13 april			
Paasviering
					Eieren zoeken
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donderdag 14 april			

Studiedag (alle kinderen vrij)

vrijdag 15 april				

Goede vrijdag (alle kinderen vrij)

zondag 17 en maandag 18 april		

Pasen

woensdag 20 en donderdag 21 april

IEP eindtoets (groep 8)

vrijdag 22 april				

Kijkmoment themaweek Natuur & Techniek

maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei

Meivakantie

Uit de bovenkamer
Het is bijna lente. En dat betekent dat we weer veel naar buiten kunnen met de leerlingen. Buiten leren en ontdekken,
bijvoorbeeld bij de natuurlessen, geeft toch een extra dimensie aan ons onderwijs.
De afgelopen maand zijn de coronamaatregelen versoepeld en dat was goed nieuws voor de scholen. Zo konden we
bijvoorbeeld de oudergesprekken “live” op school voeren. Na de voorjaarsvakantie bleek dat er echter toch weer veel
leerlingen en collega’s besmet geraakt zijn. Op school proberen we de vervanging zo goed mogelijk te regelen maar wij
kunnen niet garanderen dat er soms een groep thuis opgevangen moet worden. Wanneer dit aan de hand is, informeren wij u
via social schools.
In de formatie zijn er na de voorjaarsvakantie een aantal wijzigingen doorgevoerd. Omdat wij, naast corona, ook te maken
hebben met collega’s die langdurig ziek zijn, hebben wij intern wat moeten schuiven. Zo werkt juf Ingrid op maandag en
dinsdag in 1/2A en sluit juf Antoinette de week af in die groep. Juf Astrid blijft in groep 6A werken. Hierdoor maakt juf Judith
de overstap van 7A naar 7B en werkt juf Bo fulltime in 7A. Meester Eric blijft nog iets langer op dinsdag in groep 4A en meester
Maarten zal de donderdag en de vrijdag in 6A blijven invallen waardoor meester Robin deze dagen lesgeeft in 4B. Snapt u net
nog? Het is in ieder geval elke keer weer een hele puzzel en daarom zijn wij ontzettend blij met de inzet en de flexibiliteit van
onze medewerkers!
Heel het land is de afgelopen periode in actie gekomen voor Oekraïne. Leerlingen hebben klusjes gedaan, opgetreden,
flessen opgehaald en nog veel meer mooie initiatieven. De opbrengst van dit alles is overgemaakt op giro 555. Wij willen u
nogmaals bedanken voor uw gulle bijdrage!

Nieuwbouw

In januari heeft de gemeenteraad ingestemd met de bekostiging van de nieuwbouw bij de Jozefschool. De lokalen van “Big
Brother” zullen worden vervangen door een nieuwe vleugel aan het bestaande gebouw. De verwachting is dat dit aan het
eind van dit schooljaar gaat starten. Wij proberen er voor te zorgen dat de leerlingen er zo min mogelijk last van hebben.
Nu al kunt u zien dat we dit project aan het voorbereiden zijn. Zo zijn er al struiken en bomen verplaatst van het schoolplein
naar het plein bij “de Dolfijn”, wordt er in de meivakantie begonnen met het in orde maken van een nieuwe zolder voor de
kosteloze materialen en zal de ruimte waar het kopieerapparaat komt te staan aangepast worden. Tijdens de koffiecorner
kunnen wij u meer vertellen en laten zien over deze plannen.

Eten en drinken

De kinderen kunnen de hele dag water drinken in de klas uit een eigen bidon. Er zijn wel vaste tijden in de klas om de bidons
te vullen. In de pauze en tijdens het overblijven kunnen de kinderen iets eten en drinken. Wij streven naar een gezonde school
en leefomgeving.
Dat betekent:
géén cake, snoep, chocolade of frisdrank.
		wél water, fruit en groente.
Wij zien graag bekers, bidons en trommels voorzien van naam.
Eenmalige verpakkingen gaan mee terug naar huis. Alle dagen van de week wordt er FRUIT gegeten.
De komende periode staan er weer een hoop activiteiten op het programma. Kijk voor alle activiteiten in de agenda in deze
Jozefflitsss of op de website.
Met vriendelijke groet,

Antoine, Jacqy & René
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Het zorgteam
In deze Jozefflits willen wij u informeren hoe de begeleiding van de begaafde leerlingen bij ons op school wordt
vormgegeven. Wij organiseren dit onder begeleiding van onze specialist begaafdheid: Andrea Kaslander.
Op de Jozefschool werken we trapsgewijs (3 niveaus) aan de begeleiding van begaafde leerlingen.

Niveau 1

Op dit eerste niveau wordt de leerstof gecompact en verrijkt en stemt de leerkracht zijn/haar begeleiding af op de leerling.
Voorbeelden zijn: Een korter rekenprogramma met de compactroute en verrijking met de plusboeken, Rekentijgers,
smartgames etc. Kinderen worden hierin door de leerkracht begeleid, en krijgen daarbij instructie. Ze werken hieraan in hun
eigen klas.

Niveau 2

Als blijkt dat de begaafde leerling nog meer nodig heeft, dan volgt er een extra aanbod buiten de klas. Dit is in de vorm van
Spaans en/of Acadin.

Niveau 3

Als blijkt dat er naast de eerste twee stappen meer nodig is, dan hebben we het (tijdelijke) aanbod van de Pas-les en de Pasklas. Hier kan ook de onderwijsbehoefte om met gelijkgestemden te zijn, voor deelname zorgen. Bij deze lessen staan leren
leren, leren denken en inzicht in jezelf en de ander centraal. Er wordt vaak in projectvorm gewerkt. De Pas-les is voor kinderen
van groep 3 tot midden groep 5. De Pas-klas is voor kinderen van midden groep 5 tot midden groep 8.

Kleuters

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong hebben ook verrijking op niveau 1 en 2, maar deze vindt in de groep plaats. Bij elk
thema worden voor hen speciale doelen in activiteiten uitgewerkt. Daarnaast krijgen zij op niveau 3 extra begeleiding in de
vorm van het Pas-moment. Hierbij wordt, met andere activiteiten dan in de klas, de leergierigheid geprikkeld.
Per periode wordt bekeken of het aanbod op niveau 3 nog aan de onderwijsbehoefte voldoet. Bij het Pas-moment (kleuters)
en de Pas-les (3 tot midden 5) is de periode van vakantie tot vakantie. Bij de Pas-klas (midden groep 5 tot midden groep 8) is
de periode een half jaar. Het is niet zo dat kinderen automatisch van het Pasmoment naar de Pas-les en de Pas-klas gaan.
De leerkrachten bekijken met de interne begeleider of een kind voor bovengenoemde begeleidingsvormen in aanmerking
komt en informeren de desbetreffende ouders. De evaluatie van leerlingen die deelnemen aan de extra voorzieningen
wordt teruggekoppeld naar de leerkracht en die bespreekt het met ouders. Op de website wordt een blik op de activiteiten
gegeven.
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Themaweek Natuur & Techniek
Dit schooljaar gaat de Natuur&Techniek themaweek over “Grote experimenten”. Dit is een thema uit onze methode voor
wereldoriëntatie Blink. Binnen het thema grote experimenten werken de groepen aan diverse onderwerpen. Groep 1-2
speelt en werkt over machines en kleuterlab. Groep 3-4 werkt over handige uitvinders. Groep 5-6 leert meer over wonderlijke
uitvindingen. Groep 7 gaat in op de experimentele keuken. Graag nodigen wij alle ouders en andere belangstellenden uit om
de eindproducten van de leerlingen te bekijken. Het kijkmoment is op vrijdag 22 april tussen 08:30-09:15 uur. Dit jaar doen de
groepen 8 niet mee aan de themaweek, omdat zij druk zijn met andere projecten en de eindtoets.

Palmpasen
“Rode stippen op een ei” en “Palm, Palm Pasen” zal er door de straten klinken als we op vrijdag 8 april met de kinderen van de
groepen 1 t/m 5 in een stoet naar de bejaardenhuizen en Ons Tweede Thuis lopen.
’s Morgens beginnen we deze palmpasenochtend met het maken van de palmpaasstokken. Jonge en oudere kinderen
werken hierbij samen. In gemengde groepjes voorzien de kinderen de stokken van diverse zelf meegebrachte lekkernijen en
paasversiering.
Rond 10.45 uur vertrekken we in optocht naar het Kloosterhof, Ons Tweede Thuis en Zorgcentrum Aalsmeer. We verrassen
daar de mensen met onze zelfversierde palmpaasstokken.
De kinderen zijn deze dag gewoon om 14.00 uur uit school.
Denkt u eraan om de kinderen op vrijdag 8 april wat lekkere spulletjes mee te geven?! Zoals, slingers van pinda’s, paaseitjes,
chocolaatjes, koekjes of theezakjes in een plastic zakje, zodat de kinderen hier een draadje aan kunnen knopen en ophangen.
De school zorgt voor de stokken.
Per klas zoeken wij twee hulpouders, die kunnen helpen tijdens het versieren van de stokken. Lijkt u dit wat, mail dit dan
aan de leerkracht van uw kind. Wij willen deze ouders vragen of zij ook mee kunnen lopen in de optocht. Wij zouden het fijn
vinden als er omstreeks 10.30u extra ouders naar school komen om met ons mee te lopen naar de verschillende huizen. Wacht
u alstublieft buiten op het schoolplein.
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Paasviering "Het verhaal gaat verder"
Op woensdag 13 april is de paasviering in de Karmelkerk. Het thema is “Het verhaal gaat verder”. Na de kruisiging van Jezus
wordt zijn lichaam in een graf gelegd in de tuin van Getsemane. Maria van Magdala bezoekt het graf, maar vindt het leeg.
Ze vraagt een man, waarvan zij denkt dat het de tuinman is, waar het lichaam van Jezus is. Maar de man is geen hovenier;
het is Jezus zelf. Hij is opgestaan. Het verhaal van Jezus eindigt niet met zijn dood, maar het gaat verder. Zo is het ook met
de natuur. Na de winter, waarin het lijkt of de natuur dood is, komt alles in de lente weer in bloei. Ook in de natuur gaat het
verhaal verder.
Er zijn twee vieringen.
•
Viering 1 om 08.45 uur voor de groepen 1-2A, 1-2B, 1-2E, 3A, 4A, 4B, 5A, 6A, 7A en 8A
•
Viering 2 om 09.45 uur voor de groepen 1-2C, 1-2D, 3B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7B en 8B
Ouders, grootouders en andere belangstellenden zijn gelukkig weer van harte welkom.
Ter herinnering:
•
U mag geen foto’s of video’s maken, dit verzorgen onze schoolfotografen
•
Uw telefoon s.v.p. op stil of uit
•
Als uw kleintje gaat huilen, neemt u het dan even mee naar buiten
•
De leerlingen verlaten na afloop als eerste de kerk
Aan de paasviering is een wedstrijd verbonden. Als je een natuurschool bent en als het lente is, dan wordt het een.....
zonnebloemwedstrijd! Alle kinderen krijgen zonnebloemzaden mee naar huis om thuis te kweken. Maar wie heeft na de
zomer de langste zonnebloem gekweekt? In de eerste schoolweek van het nieuwe schooljaar kan uw kind een foto van
zichzelf bij zijn/haar opgekweekte zonnebloem mailen naar: zonnebloem@jozefschool.net. De uiterste inzenddatum is 9
september 2022. Een jury zal zich daarna beraden op alle foto’s en een winnaar bepalen. We hopen op veel inzendingen!

Eieren zoeken
Na afloop van de paasvieringen op 13 april gaan alle kinderen in en rondom 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. Welke groep heeft de beste
speurneuzen en vindt alle verstopte eieren? En wie weet, krijgen we ook deze Pasen weer bezoek van meneer H. Aan,
mevrouw K. Ip en meneer P. Aashaas!
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Trainingen voor kinderen gescheiden ouders
Gratis trainingen voor kinderen waarvan ouders zijn gescheiden of gaan scheiden

Gemeente Aalsmeer biedt kinderen (en hun ouders) gratis trainingen aan, uitgevoerd door Levvel.

Stoere Schildpadden

In 12 bijeenkomsten leren kinderen van 4 tot 6 jaar d.m.v. spelletjes omgaan met veranderingen. Trainers werken met de
‘groepsschildpad Sam’, een handpop. Sam vertelt de kinderen hoe hij omgaat met de (echt)scheiding van zijn eigen ouders.
Leeftijd: 4-6 jaar
Startdatum: Donderdag 24 maart t/m 30 juni 2022
Tijd: 15.15 – 16.00 uur
Locatie: Westend Amstelveen
Aanmelden: aanmeldingen@levvel.nl
Meer info

Dappere Dinos

12 bijeenkomsten voor kinderen van 6 tot 8 jaar. Trainers werken iedere sessie met ‘groepsdino Rex’, een handpop. Rex vertelt
de kinderen hoe hij omgaat met de (echt)scheiding van zijn eigen ouders. Een informatieavond voor ouders is onderdeel van
de training.
Leeftijd: 6-8 jaar
Startdatum: Donderdag 24 maart t/m 30 juni 2022
Tijd: 16.30-17.15 uur
Locatie: Westend Amstelveen
Aanmelden: aanmeldingen@levvel.nl
Meer info

Kies (Kinderen In Echtscheidingssituatie)

In acht bijeenkomsten van een uur leert uw kind (8 tot 12 jaar) met behulp van werkbladen en diverse spelvormen praten
over de scheiding en alle thema’s die daarbij horen.
Leeftijd: 8 – 12 jaar
Startdatum: Donderdag 7 april t/m 23 juni 2022
Tijd: 15:30 - 16:30 uur
Locatie: Westend Amstelveen
Aanmelden: aanmeldingen@levvel.nl

Family Transitions

De cursus Family Transitions leert ouders hoe kinderen op een positieve manier om kunnen gaan met een scheiding en
hoe ze kinderen daarbij helpen. Deze cursus kan alleen gevolgd worden. Dit is een online cursus en start bij voldoende
aanmeldingen.
Aanmelden: aanmeldingen@levvel.nl
Heeft u vragen? Neem contact op met Klaartje Sluijs (k.sluijs@levvel.nl).
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Ingezonden informatie
OUDERRAAD
JOZEFSCHOOL

is op zoek
naar jou!
Secretaris Ouderraad

Secretaris Ouderraad
Voor de functie van secretaris zijn wij op zoek naar een
communicatief persoon die het leuk vindt om
te notuleren, verslagleggingen te maken, deadlines bij te
houden en actief deel te nemen aan het
dagelijks bestuur.
De taken van de secretaris zijn o.a.:
� * Opstellen van vergaderagenda
� * Notuleren
� * Bijhouden actielijsten
� * Schrijven van het jaarverslag in samenwerking met
de voorzitter en penningmeester

*Klik op de flyers voor meer informatie
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Kom je ook gezellig hockeyen
bij Qui Vive?
Ben jij tussen de 4 en 6 jaar oud (schoolgroep 1 of 2) en lijkt hockey je leuk?

Kom dan gezellig trainen bij de stokstaartjesgroep
op de zondagochtend (9.30 – 10.30 uur).
We gaan op 20 maart weer van start!
Trainingsdata voor het voorjaarsblok zijn:
20, 27 maart, 3, 10 april, 8, 15, 22 en 29 mei
Trainingen bestaan uit:
• Gezamenlijke warming-up
• Oefeningen in een eigen groepje in circuitvorm
• Na afloop samen gezellig wat drinken
Kosten voor 8 trainingen zijn € 50,--

Vanaf groep 3 kun je lekker doordeweeks komen trainen.
Lijkt hockey je leuk, meld je dan aan voor 2 proeflessen via proefles@quivive.nl
Aanmelden voor de stokstaartjes kan door een mailtje
te sturen naar: stokstaartjes@quivive.nl
met daarin de volgende gegevens:
• Voor- en achternaam
• Adres , Postcode/woonplaats
• Geb.datum
• Emailadres
• Telnr.
• School/groep

Meer info?
www.quivive.nl of proefles@quivive.nl
Vuurlijn 30, de Kwakel

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.
April 2022
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