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Agenda
Juni

maandag 27 juni				

Oudergesprekken 15.00 - 19.00 uur

woensdag 29 juni			

Oudergesprekken 15.00 - 19.00 uur

Juli

woensdag 6 juli				

Schoonmaakavond kleuters

dinsdag 12 juli				

Afscheidsavond groep 8

vrijdag 15 juli				

Laatste schooldag! Alle kinderen om 12.00 uur vrij

maandag 18 juli t/m 26 augustus		

Zomervakantie

Augustus

maandag 29 augustus			

Weer naar school

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
Het einde van het schooljaar nadert. Bij het verschijnen van deze Jozefflitsss hebben we nog 3 weken tot de zomervakantie.
Het worden 3 drukke weken waarin we elkaar spreken bij de voortgangsgesprekken, we afscheid nemen van groep 8 en we
de laatste zaken in de klassen afronden.
Vorige week hebben we afscheid genomen van meester Antoine als directeur van de Jozefschool. Het was een fantastische
week. Dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen. Meester Antoine zal het komende jaar nog regelmatig zijn gezicht
laten zien omdat hij de nieuwbouw gaat begeleiden. In de zomervakantie wordt er een start gemaakt met de sloop van
de overkapping bij de sloot. In de weken erna wordt de bouw voorbereid en rond de herfstvakantie gaat er echt gebouwd
worden. Dit betekent o.a. dat we de loopbrug een jaar niet kunnen gebruiken en dat we vanwege de geluidsoverlast 2
groepen niet in een lokaal kunnen plaatsen. Zij zullen starten in één van de speellokalen. Wij zullen u regelmatig een update
geven van de ontwikkelingen op de bouwplaats.
Aan het einde van een schooljaar nemen we afscheid van de leerlingen van groep 8 maar ook van een aantal medewerkers.
Juf Astrid, juf Ingrid en juf Elly gaan genieten van hun welverdiende pensioen. Zij hebben ontzettend veel betekend voor
SKOA en de Jozefschool en wij zijn hen daar erg dankbaar voor.
Ook juf Debby gaat de Jozefschool verlaten. Zij heeft een nieuwe uitdaging gevonden op een school dichter bij haar
woonplaats. Juf Debby heeft altijd met veel enthousiasme en passie op de Jozefschool gewerkt. Ook juf Debby bedanken wij
voor haar tomeloze inzet en bijdrage aan de ontwikkeling van de Jozefschool!
Juf Eva heeft besloten om (voorlopig) afscheid te nemen van het onderwijs. Zij was al een tijdje afwezig en heeft besloten om
een stapje terug te doen. Een dappere stap en wij wensen haar veel geluk in de toekomst.
Na de zomervakantie verwelkomen we ook een nieuwe leerkracht. Juf Debbie maakt de overstap van een andere school en
gaat 4 dagen werken op de Jozefschool. We zijn blij met haar komst en wensen haar veel (werk)plezier!
Naast juf Debbie zijn er ook een aantal collega’s die meer gaan werken. Wij zijn blij dat we juf Bo en meester Robin aan ons
hebben kunnen binden voor het nieuwe schooljaar. In het onderwijs zijn er veel vacatures en het maakt ons trots dat onze
medewerkers met veel plezier bij ons blijven werken.
Zoals u weet hebben wij het afgelopen jaar te maken gehad met veel langdurig zieke collega’s. Een aantal van hen keren na
de zomervakantie weer volledig terug. Juf Jacqy heeft de afgelopen maanden gewerkt op de Oosteinderschool maar zal na
de zomervakantie haar taken (adjunct-directeur i.c.m. lesgevende taken) op de Jozefschool weer oppakken. Helaas zijn juf
Dagmar en juf Marja nog niet (volledig) inzetbaar bij de start van het nieuwe schooljaar. Wij hopen dat het snel beter met hen
gaat en dat zij spoedig weer inzetbaar zijn op school.
Aan het einde van het schooljaar ontvangt u van ons de formatie en groepsindeling voor het nieuwe schooljaar. Omdat wij
afgelopen week nog druk bezig waren om de laatste puntjes op de i te zetten (voeren van sollicitatiegesprekken), hebben
wij deze overzichten nog niet met u gedeeld. Wij streven ernaar om dit begin volgende week alsnog te doen zodat u en uw
kind(eren) weten hoe we het nieuwe schooljaar gaan starten.
Via deze weg wil ik alle ouders/verzorgers bedanken die het afgelopen schooljaar, op welke manier dan ook, een bijdrage
hebben geleverd. Het is fijn om een enthousiast team te hebben maar zonder hulpvaardige ouders/verzorgers moeten wij
een hoop (buitenschoolse) activiteiten annuleren. Wij hopen ook volgend schooljaar weer op uw steun te kunnen rekenen.
Tot slot wil ik iedereen bedanken voor de felicitaties en succeswensen die ik ontvangen heb. De steun die ik krijg van het
team, de leerlingen en de ouders/verzorgers ervaar ik als erg prettig. Ik kijk er naar uit om met het team de laatste weken van
dit schooljaar succesvol af te ronden en ik werk met veel plezier toe naar het nieuwe schooljaar.
Misschien zie ik u de komende weken nog op school maar anders wens ik u via deze weg alvast een fijne zomervakantie toe!
Met vriendelijke groet,

René & Jacqy
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Beste ouders,
Waaaat een afscheidsweek!!
Waaaat een organisatie!
Waaaat een werk!
Waaaat een geweldig weer!
Waaaat een lieve gezichten van de kinderen
Waaaat een leuk weerzien van oud leerlingen, ouders en ex-collega’s.
Waaaat een mooie woorden in de speeches.
Al 2 dagen ben ik de kaarten en cadeaus aan het lezen en uitpakken. Ze zijn origineel, grappige, lief, creatief en zeker ook
emotioneel. Het lijkt erop dat ik nu pas ga beseffen wat een impact het afscheid na 37 jaar heeft.
Deze 4 dagen waren in 1 woord “overweldigend”.
Dank, dank en nog eens dank.
Warme groet Meester Antoine
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Buitenspeelplekken
Gemeente Aalsmeer heeft, i.s.m. partners, alle buitenspeelplekken in Aalsmeer en Kudelstaart inzichtelijk gemaakt. Waarom?
•
•
•

“Buitenspelen is veel gezonder voor kinderen dan de digitale wereld”, zegt Tilly Groot, huisarts in Aalsmeer. “Dus kinderen
naar buiten en niet achter het beeldscherm! Het voorkomt overspannenheid, oogproblemen, overgewicht en zorgt voor
belangrijke sociale interactie.”
“Het is fijn om buiten te zijn. Je voelt je echt beter als je lekker beweegt in de frisse lucht”, aldus kinderburgemeester Anne
van Duijn.
“Bewegen in de buitenlucht op een openbare gratis speelplaats, dat is een optelsom van zaken die wij als gemeente
graag steunen”, aldus wethouder Bart Kabout.
Kinderburgemeester
Anne van Duijn

Waar kan
ik buiten
spelen?

Het is fijn om buiten te zijn. Je voelt je echt beter als je
lekker beweegt in de frisse lucht. En met elkaar beleef je
buiten de leukste dingen. Op deze kaart kun je zien waar je veilig
buiten kunt spelen. Geen zwerfafval achterlaten natuurlijk!

Kom we gaan lekker naar buiten! Heb je zin om te skaten,
te klimmen en klauteren of om te voetballen? Op deze kaart
vind je alle buitenspeelplekken in Aalsmeer en Kudelstaart.
Dus ga lekker basketballen, schommelen of op zoek naar kleine
beestjes in een van onze speeltuinen! Veel plezier en vergeet je
waterflesje niet!

Scan de
code voor
digitale
versie

BINNENKORT
BEWEEGPAD!

Speelplaats

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

voetbalveld

skatebaan

fitness

Uiterweg 150
Ringvaartzijde 43
Stommeerkade 11
(natuurspeeltuin)
Werven 63
Weteringplantsoen
Twijnderlaan 5
Vlasakkerlaan 25
Grootgarenbaan
Meertrosstraat
Twijnderlaan 228
Dreef 1A (IKC Triade)
Monteverdilaantje 11
Scarlattilaantje 19
Locatellihof 27
Apollostraat 45
Jupiterstraat 30

basketbalveld

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Saturnusstraat 20
Meervalstraat 23
Roerdomplaan 1
Rietgorsstraat 33
Fuutlaan 18
Waterhoenstraat 6
Kudelstaartseweg 20
Dreef 7
Atalantalaan 30
Vlinderweg 160
Vlinderweg 64
Dagpauwoogstraat 22/28
Citroenvlinderstraat 44
Citroenvlinderstraat 68
Zandoogjestraat 4/33
Brasemstraat 10
Karperstraat 182

Kijk voor meer informatie op aalsmeer.nl

46.
47.
48.
49.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

50.
51.
52.
53.
54.

Zeeltstraat 19
Snoekbaarsstraat 1
G. den Hertoglaan 1
Ruisvoornlaan 25
W. Alexanderstraat 101
W. Alexanderstraat 25
Beatrixstraat 82
Nassaustraat 24
Nassaustraat 5
Julianalaan 108
Christinastraat 6
Bernhardstraat 2

55.
56.

57.
58.
59.

Clauslaan 13/17
Wilhelminastraat 16
Christinastraat 20
Kerkweg 23
Kerkweg 24
Boomgaard 48
Boomgaard 23
Gemaalstraat 2
Helling 1
(OBS Samen Een)
Baccarastraat
(voetbal-/basketbalkooi)
Catharina Amalialaan
(schoolplein Mikado,
deels openbaar)
Vuurdoornstraat 20
Goudenregenstraat 10
Anjerhof 65

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Rozenhof 56
Rozenhof 25
Perronzijde 8
Baanvak 80
Clematisstraat
Violenweg 38
Violenweg 9
Mendelstraat 61
A.H. Blaauwstraat
(hoek Clusiusstraat)
J.P. Thijsselaan 13
Berkenlaan 21
Ketelhuis 23
Ketelhuis 69
Linneuslaan 82
Seringenpark
Beethovenlaan 118
(beweegpad)




*Klik op de kaart voor meer informatie en een grote versie van de kaart.

Afscheid juf Debby
Aan het einde van dit schooljaar ga ik de Jozefschool verlaten. Een heerlijke school waar ik 22 jaar lang met heel veel plezier
heb gewerkt. Ik kwam in augustus 2000 in een warm bad. Een leuke school met een gezellig team. De eigenheid van de Jozef
met zijn jaarlijkse tradities, zoals Sint, Kerst, vieringen in de kerk, Palmpaasstokken, enz. past helemaal bij mij.
Ik heb me met heel veel plezier in kunnen zetten voor het culturele programma, samen met (juf ) Claudia. Met fikse trots
denk ik aan ‘onze’ prijs als Cultuurschool Noord-Holland in 2018. Inmiddels wordt er een cultuurprogramma gedraaid met o.a.
een jaarlijkse cultuurdag of -week, vakdocenten muziek en bevo. Ook de aandacht voor het erfgoed van Aalsmeer heeft een
duidelijke plek in het programma gekregen.
Inmiddels ben ik vele collega’s, kinderen en ouders verder en is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik ga wat dichterbij huis
werken op de Veenvogel in Nieuwveen. Ik heb er vertrouwen in dat ik het daar net zo leuk zal krijgen als hier, maar de Jozef
zal altijd een bijzondere plek in mijn hart houden.
Dank dat ik van jullie kinderen mocht genieten in de voorbije jaren. Ik heb ervan genoten!
Mocht u/je het leuk vinden om me nog even gedag te zeggen, loop de komende weken gerust na schooltijd even binnen in
‘Big Brother’ (het gebouwtje op het schoolplein).
Dank voor de fijne tijd!
(juf ) Debby de Waal
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Onthulling nieuwe logo
Kort geleden is aan de voorkant van de school een nieuw logo onthult. Hoewel dit nieuwe logo al langer gebruikt werd in
onze brieven en op de website, stond op de gevel nog een oud logo. De onthulling werd bijgewoond door de leerlingen van
de leerlingenraad.
Het nieuwe logo heeft de groene kleur gekregen verwijzend naar onze Groene school. Natuuronderwijs heeft een belangrijke
plek in de onderwijsvisie. Deze generatie kinderen is straks verantwoordelijk voor de natuur van morgen. Laat ze daarom
genieten, verwonderen en houden van alles wat groeit en bloeit. De groene en rode golven verwijzen naar de Westeinderplas.
Maar ook naar het onderwijs, die maakt een golvende beweging, altijd in ontwikkeling. De oorsprongelijke poppetjes zijn een
ontwerp van Cor Schrama, een ex-leerkracht van de Antoniusschool.
De uitvoering is verzorgt door Ruben van Ackooy, oud-leerling van de Jozefschool, van de firma Client Catcher.

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.
Juli 2022
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