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Agenda
Mei

maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei

Meivakantie

zondag 8 mei				Moederdag
vrijdag 20 mei				

Koffiecorner 08.30 - 09.30 uur

zaterdag 21 mei				

Klusochtend 09.00 - 12.00 uur

maandag 23 t/m woensdag 25 mei

3 daagse (groep 8)

woensdag 25 mei			

Poldersport (groep 6 en 7)

donderdag 26 en vrijdag 27 mei		

Hemelvaart

Juni

vrijdag 3 juni				

Sportdag (groep 1 t/m 5)

zondag 5 en maandag 6 juni 		

Pinksteren

dinsdag 7 juni				

Studiedag (alle kinderen vrij)

dinsdag 14 juni				

Kennismakingsavond startgroep

vrijdag 17 juni				

Rapport mee

zondag 19 juni				Vaderdag
woensdag 22 juni			

Oudergesprekken 15.00 - 19.00 uur

maandag 27 juni				

Oudergesprekken 15.00 - 19.00 uur

Vakantierooster schooljaar 2022-2023
Herfstvakantie			

17 oktober t/m 21 oktober 2022

Kerstvakantie			

26 december 2022 t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie		

27 februari t/m 3 maart 2023

Goede vrijdag/Pasen		

7 april t/m 10 april 2023

Meivakantie			

24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaart			

18 mei en 19 mei 2023

Pinksteren			

28 mei en 29 mei 2023

Zomervakantie			

24 juli t/m 1 september 2023

Studiedagen			
30 september 2022
				24 oktober 2022
				23 december 2022
				6 maart 2023
				7 maart 2023
				30 mei 2023
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Uit de bovenkamer
Dit schooljaar volgt het team van de Jozefschool het scholingstraject Expliciete Directe Instructie. Het doel hiervan is om
de instructie die wij geven nog krachtiger te maken. Leerkrachten bereiden samen lessen voor, kijken bij elkaar in de klas
en geven elkaar tips en tops. We ontwikkelen een doorgaande lijn door de hele school omdat we uit onderzoek weten dat
het geven van expliciete directe instructie een positieve invloed heeft op de leeropbrengsten van de leerlingen. Ook in het
nieuwe schooljaar gaan we door met deze scholing.
De afgelopen weken hebben we met de hele school aandacht gehad voor Palmpasen en Pasen. Het is mooi om te zien dat
de leerlingen van groep 1 t/m 5, in gemixte groepen, aan de slag gingen met het maken van de palmpaasstokken. En ook de
viering in de kerk was weer als vanouds. Fijn dat dit allemaal weer kan.
Na de meivakantie hebben we nog 10 weken tot de zomervakantie. In die 10 weken staan er weer een heleboel activiteiten
gepland. Ook het afscheid van meester Antoine op vrijdag 10 juni. Omdat dit alles nog een verrassing is, zullen wij de ouders
via een aparte mailing over deze dag informeren.
In de 2 coronajaren hebben wij (kleine) aanpassingen gedaan in de dagelijkse routines op school. Wij krijgen van veel ouders
complimenten over hoe wij het organiseren maar er zijn ook ouders die aangeven dat zij bepaalde dingen graag zien,
bijvoorbeeld zoals het voor de coronaperiode was. Met het team spreken wij over de aanpassingen en kijken we wat we in
stand houden of aanpassen.
Hierbij nog een paar korte punten die voor ouders van belang zijn:
•
•
•
•

•
•
•
•

Leerlingen van groep 3 t/m 8 die door ouders naar school worden gebracht, mogen afscheid nemen op het schoolplein.
De leerlingen lopen zelfstandig naar binnen. Om 08.30 uur starten de lessen en zijn de pleinen weer leeg.
Om 14.00 uur komen de leerlingen van groep 3 t/m 8 zelfstandig naar buiten. Vanaf die tijd zijn ouders/verzorgers
welkom om het plein op te lopen. Indien gewenst kunt u de leerkracht even aanschieten voor een korte vraag.
Leerlingen van groep 3 t/m 8 komen binnen via de hoofdingang, de ingang op het plein, de ingang van Big Brother of
van de Dolfijn.
Leerlingen van groep 1/2 worden vanaf 08.20 uur door de leerkrachten ontvangen op het kleuterplein. Elke klas heeft een
vaste plek. Wij moedigen het aan om voor het plein afscheid te nemen van uw kind. Hij of zij loopt dan zelfstandig naar
de leerkracht. Wilt u kort iets zeggen tegen de leerkracht of start uw kind net op school en vindt hij of zij het nog fijn dat u
meeloopt naar de leerkracht, dan bent u daarin vrij. Om 08.30 uur lopen de leerkrachten met alle groepen naar binnen.
Bij kinderen die komen wennen of net starten op school maakt de leerkracht individuele afspraken over het mee naar
binnen lopen van de ouders.
Om 14.00 uur komen de leerlingen van groep 1/2 onder begeleiding van de leerkracht naar buiten op het kleuterplein. De
leerkracht stuurt de kinderen door als zij zien dat u aanwezig bent. De medewerkers van de naschoolse opvang wachten
op het kleuterplein en vangen daar de kinderen op.
Wanneer u de leerkracht uitgebreid wilt spreken dan kunt u hiervoor het beste een afspraak maken.
In het nieuwe schooljaar zullen wij zeer regelmatig inloopmomenten organiseren. Op die momenten kunnen ouders
binnenlopen en laten de kinderen zien waar ze die afgelopen periode aan gewerkt hebben.

Mede namens het team wensen wij u een fijne meivakantie toe!
Met vriendelijke groet,

Antoine, Jacqy & René
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Het zorgteam
In deze Jozefflits willen wij u vertellen met welke personen wij als zorgteam contact onderhouden.
Op de Jozefschool hebben we meerdere leerkrachten die zich door middel van cursussen of opleidingen verder verdiept
hebben in gedrags- en leerproblemen. Naast alle kennis die we in huis hebben, is het soms nodig dat wij gespecialiseerde
professionals vragen om met ons mee te denken over de juiste oplossing of aanpak voor uw kind. Dit doen wij als blijkt dat
wij als school veel geprobeerd hebben, maar de juiste aanpak voor uw kind nog niet gevonden is. De aanmelding gebeurt
natuurlijk altijd in overleg met u als ouders en verloopt via de leerkracht van uw kind.
Op de volgende personen kunnen we dan een beroep doen:

De onderwijsspecialist van Amstelronde

De Jozefschool valt onder het samenwerkingsverband Amstelronde (www.amstelronde.nl). Vanuit dit samenwerkingsverband
kunnen wij Andries Kamminga, onderwijsspecialist, vragen om met ons mee te denken als de ontwikkeling van uw kind op
school niet voorspoedig verloopt.

De fysiotherapeute (MRT)

Als een leerkracht denkt aan motorische problemen bij uw kind, kunnen we vragen of uw kind op school gescreend mag
worden door de fysiotherapeute Marian Slangen. Zij werkt bij PACA Aalsmeer. Soms zal de screening ook plaatsvinden op de
locatie van PACA zelf. Deze screening wordt meestal bekostigd vanuit uw basisverzekering.

De begeleider Passend Onderwijs

Soms kunnen de leerkracht of uw kind specifieke hulp nodig hebben om om te gaan met bepaald gedrag van uw kind. We
kunnen daarvoor onze begeleider Passend Onderwijs Cilia Verheggen vragen om op school te komen om de leerkracht of uw
kind te begeleiden.

De Jeugdhulpverlener

Nathalie Groot is onze jeugdhulpverlener en werkt voor de gemeente. Sommige zorg wordt door de gemeente vergoed.
Nathalie benaderen we als we vragen hebben over waar we terecht kunnen voor vergoede zorg. Daarnaast kan ze meedenken
over problemen die in het gezin spelen.

De schoolarts/schoolverpleegkundige

We benaderen de schoolarts (José Lentjes) of de schoolverpleegkundige (Mireille Caarls) om met ons mee te kijken als blijkt
dat er met name over de lichamelijke ontwikkeling van uw kind zorgen zijn (ogen, oren, groei etc.). De schoolarts kan u dan
oproepen voor een consult bij haar op de praktijk.

Ouderhulp sportdag
Dit jaar is er weer een sportdag! Voor de groepen 1 tot en met 5 is deze op vrijdag 3 juni 2022 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 ouders die meelopen met een groepje en spelletjes met hen doen.
U kunt zich vóór woensdag 18 mei opgeven bij: dana.dollee@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.
Verdere informatie over de sportdag ontvangt u binnenkort via Social Schools.
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Poldersport
Wanneer:
Waar:		
Wie:		

Woensdag 25 mei
Poldersport De Kwakel (Boterdijk 91, 1424 ND De Kwakel)
Groep 6 en 7

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.

Eindtijden

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?

Tuinbouwbattle 2022
De groepen 8 hebben de tuinbouwbatttle 2022 gewonnen. 		
De organisatoren vonden het verslag en de opbrengst erg
goed. In 2023 zal de Jozefschool de titel gaan verdedigen.

		

Complimenten en felicitaties aan alle leerlingen uit groep 8!
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Ingezonden informatie
Wil je samen met
jouw kind werken aan
een gezonde leefstijl?
Lees dan verder!

Wat is

Kind naar Gezond(er) Gewicht biedt passende ondersteuning en zorg aan jeugdigen
met overgewicht en obesitas. Een Centrale Zorgverlener coördineert het begeleidingstraject
en bouwt een vertrouwensband op met het kind en het gezin. De gezamenlijke inzet met
andere professionals (uit zowel het medisch- als het sociaaldomein) is de gezondheid van
jeugdigen het te verbeteren.

Wat doet een Centrale Zorgverlener?
De Centrale Zorgverlener, specialist van de GGD,
staat klaar om jullie te helpen! Er zijn veel dingen die
invloed hebben op het gewicht. Denk aan voeding,
hoeveel je beweegt, hoeveel je slaapt, stress in je gezin
door bijvoorbeeld geldproblemen of echtscheiding.
Jullie hebben misschien al van alles geprobeerd en
vinden het nu tijd voor hulp. We kijken samen wat
jouw gezin nodig heeft; wat past bij jullie gezin en
situatie. We willen helpen net zo lang totdat de doelen
zijn gehaald. De Centrale Zorgverlener gaat (gratis)
met jullie in gesprek en bepaalt samen met jullie hoe
de aanpak zal zijn.

Meer info

Wanneer kan een jeugdige meedoen?
De jeugdige…
 is 4 t/m 18 jaar,
 woont in de gemeente Aalsmeer,
 heeft overgewicht of obesitas,
 heeft ouders die bereid zijn tenminste
3 jaar gemotiveerd te werken aan duurzame
gedragsverandering.

Mail: centralezorgverlenerAalsmeer@ggd.amsterdam.nl
Telefoon: 020-5555911
Meld je aan!
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*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.
Mei 2022
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