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Agenda
Oktober

maandag 3 t/m vrijdag 7 oktober		

Werkweek (groep 7)

woensdag 5 t/m vrijdag 14 oktober

Kinderboekenweek Gi-Ga-Groen

vrijdag 7 oktober				

Koffiecorner 08.30 - 09.30 uur

maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober

Herfstvakantie

maandag 24 oktober			

Studiedag (alle kinderen vrij)

woensdag 26 oktober			

Jaarvergadering OR + Thema-ouderavond

maandag 31 oktober			

IEP Adviestoets (groep 8)

November

maandag 1 november			

IEP Adviestoets (groep 8)

woensdag 9 november			
Jozeftheater W 08:45 - 09:30
					Jozeftheater X 09:45 - 10:30
donderdag 10 november			
Jozeftheater Y 08:45 - 09:30
					Jozeftheater Z 09:45 - 10:30
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vrijdag 11 november			

Sint Maarten

zaterdag 12 november			

Intocht Sinterklaas

maandag 14 t/m zondag 20 november

Nationale week van kindermishandeling

maandag 14 november			

Ouderraad school versieren 19:00

dinsdag 15 november			

Voortgangsgesprekken 14:30 - 16.00 uur

donderdag 17 november			

Inkoop Zon in de Schoorsteen (groep 6 t/m 8)

donderdag 17 november			

Voortgangsgesprekken 14:30 - 16.00 uur

vrijdag 18 november			

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

maandag 21 november			

Voortgangsgesprekken 14:30 - 16.00 uur

woensdag 23 november			

Voortgangsgesprekken 14:30 - 16.00 uur

vrijdag 25 november			

Voortgangsgesprekken 14:30 - 16.00 uur

Uit de bovenkamer
De eerste weken van dit schooljaar zijn alweer achter de rug.
Wat gaat dat toch snel. De “gouden” weken, zijn ontzettend
belangrijk. Zowel voor de leerkracht als voor de leerling. Met
behulp van de Kanjertraining spreken we en oefenen we veel
op het gebied van sociaal emotionele vorming. Ook bij de
cognitieve vakken is het altijd weer even wennen. De nieuwe
stof is toch weer een beetje moeilijker dan de lessen van het
jaar ervoor.
Tijdens de startgesprekken heeft u kennis gemaakt met de
leerkracht(en) van uw zoon/dochter. In november zijn er
voortgangsgesprekken. Samen met de leerkracht bespreekt
u dan hoe het gaat met uw kind. Maakt u zich zorgen of heeft
u vragen, neem dan eerder contact op met de leerkracht.

Corona

Alle basisscholen hebben gewerkt aan een “plan B”. Wanneer
het aantal coronagevallen toeneemt, staat er in dit plan hoe
de school omgaat met de situatie op dat moment. Ook voor
de Jozefschool is er een plan geschreven. Dit wordt eerst
voorgelegd aan de MR en zal hierna op de website geplaatst
worden zodat alle ouders dit kunnen lezen. Het streven is
en blijft dat basisscholen, ongeacht het aantal positieve
besmettingen in NL, open blijven.

Personeel

U leest het vast in de krant, overal zijn personeelstekorten.
Ook in het onderwijs. Gelukkig hebben wij momenteel
voldoende mensen maar wanneer er veel zieken zijn, is
het niet altijd mogelijk om een leerkracht voor de groep te
zetten. Dit lossen wij op door te kijken wie er wel beschikbaar
is binnen het team om die dag in te vallen. In het uiterste
geval kiezen wij ervoor om een groep leerlingen te verdelen
over andere klassen.
Juf Jacqueline heeft gisteren afscheid genomen van de
Jozefschool. Zij heeft ruim 10 jaar als adjunct-directeur
gewerkt en gaat nu een nieuwe uitdaging aan in Zandvoort.
De sollicitatieprocedure voor een nieuwe adjunct-directeur
is gestart en wordt op korte termijn afgerond. De Jozefschool
heeft een aantal collega’s die al een langere periode ziek
zijn. Zij re-integreren wel op school en dat betekent dat
zij (andere) taken uitvoeren en/of mindere uren werken.
Uiteindelijk werken zij toe naar weer 100% inzetbaarheid
in hun eigen kerntaak. Juf Marja zal na de herfstvakantie
op maandag gaan lesgeven in groep 7A. Wij zijn erg blij dat
zij deze vacature (door het vertrek van juf Jacqueline) gaat
invullen.
SKOA is altijd op zoek naar nieuwe medewerkers. Dit kunnen
ook zij-instromers zijn. Op de website van SKOA plaatsen wij
al onze vacatures.

Ouderbijdrage

Op de Jozefschool wordt er jaarlijks bij ouders/verzorgers
een bijdrage gevraagd voor bepaalde kosten die gemaakt
worden. Denk hierbij aan het schoolreisje, de NME werkweek
van groep 7, de vieringen zoals carnaval en kerst, het
schoolkamp in groep 8 en de tussen schoolse opvang. In
samenspraak met de ouderraad hebben wij gekeken welke

kosten er gemaakt worden en waarvoor wij de ouderbijdrage
gebruiken. Deze ouderbijdrage is een vrijwillige
ouderbijdrage. De afgelopen 2 jaar heeft de ouderraad
minder geld uitgegeven. Dit is grotendeels veroorzaakt door
corona. Er kon minder georganiseerd worden dus de kosten
waren lager. Ook is er gesproken over de NME werkweek
van groep 7. Deze educatieve week is onderdeel van het
onderwijs van de Jozefschool. Het schoolkamp van groep 8
past daarentegen meer bij de vieringen en activiteiten die
door de OR worden georganiseerd of gefinancierd.
De directie heeft, in samenspraak met de OR en met
instemming van de MR, het volgende besloten voor dit
schooljaar:
•
de vrijwillige ouderbijdrage wordt eenmalig met 10 euro
verlaagd;
•
de NME werkweek van groep 7 wordt vanaf dit
schooljaar door de school gefinancierd;
•
voor het schoolkamp van groep 8 wordt jaarlijks
(vanaf groep 1) 10 euro gespaard via de vrijwillige
ouderbijdrage.
Bovenstaande besluiten zorgen ervoor dat de
penningmeester van de OR bij het innen van de vrijwillige
ouderbijdrage van dit schooljaar, een iets grotere klus heeft
dan andere jaren. Dit komt bijvoorbeeld omdat er al groepen
hebben gespaard (40 euro per jaar vanaf groep 3) voor de
NME werkweek. Dit zal verrekend moeten worden met het
bedrag dat dit jaar aan ouders gevraagd wordt.
U ontvangt volgende week een brief via social schools met
daarin een toelichting per groep. In deze brief staat ook een
link naar een formulier dat u invult. Hierop geeft u, indien
van toepassing, uw wensen aan. Op basis hiervan kan de
penningmeester van de OR dan verder gaan met het innen
van de vrijwillige ouderbijdrage. Mocht u hier vragen over
hebben, neem dan even contact met mij op.

Thema avond voor ouders

Op woensdag 26 oktober organiseren wij, in samenwerking
met de OR, een thema avond voor ouders. Op die avond
zal ook de OR de jaarcijfers presenteren. De thema avond
wordt door het team georganiseerd. U kunt verschillende
workshops/inspiratiesessies volgen waarin wij met u delen
wat wij op de Jozefschool zoal doen. U ontvangt voor de
herfstvakantie een uitnodiging met daarin een aanmeldlink.
Tot slot nodig ik u van harte uit voor de eerste koffiecorner
van dit schooljaar. U bent vrijdag 7 oktober vanaf 08.30
uur van harte welkom om met mij een kop koffie/thee te
drinken, vragen te stellen en andere ouders te ontmoeten. Ik
vertel u o.a. iets meer over de meest recente ontwikkelingen
op school en over de nieuwbouw. Vragen over individuele
leerlingen worden bij de koffiecorner niet beantwoord.
Aanmelden is niet nodig, ik zie u verschijnen!
Met vriendelijke groet,

René
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Het zorgteam
Misschien kent u ons al, maar graag maken we van de gelegenheid gebruik om het zorgteam aan u voor te stellen.
We hopen u zo meer duidelijkheid te geven over wie er in het zorgteam zitten en wat het team precies doet. Daarom zullen
we ook dit schooljaar een aantal keer in de Jozefflits een stukje schrijven over de dingen waar we ons mee bezig houden.

Wie zitten er in het zorgteam?

Het zorgteam bestaat uit de volgende personen: Liesbeth Zeldenthuis (intern begeleider op maandag, dinsdag en vrijdag),
Mariëtte Rijneveld (intern begeleider op maandag en donderdag), Mariska Currie (intern begeleider op maandag en dinsdag),
Leonore Melkert (orthopedagoog) en René Veerman 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 naar u worden
teruggekoppeld. 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 geschreven is 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 Jozefflits zullen wij u verder informeren over andere onderwerpen met betrekking tot de zorg op de
Jozefschool.

Werkweek groepen 7
Van 3 t/m 7 oktober gaan de leerlingen van de groepen 7 op werkweek bij Het Woldhuis in Apeldoorn. In deze week krijgen
ze, zoveel als mogelijk is, buiten les. Ze leren over de voedselkringloop en hoe planten en dieren met elkaar samenhangen, ze
koken op vuren, ze doen onderzoek in het bos en bij het water en helpen bij werkzaamheden in het bos. Natuurlijk is er ook
veel tijd voor ontspanning, zoals spelen in het bos en een bonte avond ontbreekt ook niet. Wilt u de werkweek meebeleven,
kijkt u dan op onze website voor de dagverslagen.
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Groene en duurzame school
De Jozefschool is een groene en duurzame school. We laten dit op verschillende manieren zien. Zo kunt u bijvoorbeeld
lege batterijen bij ons inleveren (in de centrale hal). Ook verzamelen we lege pennen voor hergebruik van materialen (bij
elke ingang). We hebben in ieder lokaal een papierbak en we verzamelen plastic afval. En we stimuleren het drinken van
kraanwater en het eten van fruit in de kleine pauze. Dit jaar deden we op 28 september mee aan de Nationale Kraanwaterdag.
Op deze dag gaven we speciale lessen over de bijzondere dorstlesser die kraanwater is. Het is een gezonde en duurzame
keuze. De leerlingen ontdekten onder andere via een watersmaaktest dat door het toevoegen van fruit en groente aan
kraanwater je het lekkerder maakt.

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?

Themaweken Gi-Ga-Groen!
Het thema van de Kinderboekenweek 2022 is Gi-Ga-Groen! Centraal staan kinderboeken rond dieren en natuur. Een
thema naar ons hart! We combineren daarom graag de leesplezieractiviteiten in de Kinderboekenweek met onze jaarlijkse
themaweek Natuur & Techniek. Elke groep doet, zoveel als mogelijk is, een buitenles over een bepaald natuurverschijnsel.
Te denken valt aan het kabouterpad rondom school, het herfstpad in het Amsterdamse bos, een bodemdierensafari, een
paddenstoelenles, een wormenonderzoek en nog veel meer!

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.
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.

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.
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Ingezonden informatie
Ik durf niks te zeggen
over de scheiding tegen
andere kinderen.

Kan ik nu nog normaal
mijn verjaardag vieren?

Scheiden met kinderen:

wat kunt u doen?
Kinderen kunnen tijdens en na de scheiding van ouders extra steun nodig hebben.
Als ouder kunt u ook met vragen zitten of ondersteuning nodig hebben in
deze moeilijke tijd. De gemeente Aalsmeer biedt, in samenwerking met
Levvel, verschillende trainingen aan die ouders en kinderen kunnen helpen.

Als ik bij papa ben,
mis ik mama. En als
ik bij mama ben,
mis ik papa.

Het aanbod voor u en uw kinderen:
22 SEPT T/M 01 DEC 2022
Iedere donderdag 15:00 - 15:45 uur,
Westend Amstelveen,
Westwijkplein 3, 1187 LS Amstelveen

22 SEPT T/M 01 DEC 2022
Iedere donderdag 16:30 uur - 17:15 uur
Westend Amstelveen,
Westwijkplein 3, 1187 LS Amstelveen

Stoere Schildpadden

Dappere Dino’s

Stoere Schildpadden is een cursus van 12 bijeenkomsten
voor kinderen (4-6 jaar) van gescheiden ouders. In de
Stoere Schildpaddengroep leert uw kind door middel van
o.a. spelletjes met de scheiding om te gaan en zich beter
aan te passen aan de nieuwe situatie. De trainers werken
iedere sessie met ‘groep schildpad Sam’, een handpop.
Sam vertelt de kinderen hoe hij omgaat met de (echt)
scheiding van zijn eigen ouders en hij helpt zo de kinderen
om gevoelens onder woorden te brengen. Er is ook een
informatieavond voor ouders.

Dappere Dino’s is een cursus van 12 bijeenkomsten voor
kinderen (6-8 jaar) van gescheiden ouders. In de Dappere
Dino’s-groep leert uw kind op een positieve en ondersteunende manier met de scheiding om te gaan en zich beter
aan te passen aan de nieuwe situatie. De trainers werken
iedere sessie met ‘groepsdino Rex’, een handpop die de
kinderen bijvoorbeeld vertelt hoe hij omgaat met de (echt)
scheiding van zijn eigen ouders. Een informatieavond voor
ouders is onderdeel van de training.
Doelgroep: 6 t/m 8 jaar | Groep 3 en 4

Doelgroep: 4 t/m 6 jaar | Groep 1 en 2

29 SEPT T/M 24 NOV 2022
Iedere donderdag 16:00 uur - 17:00 uur
Westend Amstelveen,
Westwijkplein 3, 1187 LS Amstelveen

Andere hulp
Willen u en/of uw kinderen wel hulp, maar niet
deelnemen aan een cursus? Dan zijn er andere
organisaties die jullie (op een laagdrempelige
manier) kunnen helpen, zoals Participe
Amstelland, de website Ouders uit Elkaar,
De Kindertelefoon en Veilig Thuis. Wilt u meer
informatie over deze organisaties, Jeugdhulpverlening, (echt-) scheiding of beëindiging van
geregistreerd partnerschap?
Kijk dan op aalsmeer.nl/echtscheiding

START BIJ VOLDOENDE AANMELDINGEN
5 bijeenkomsten van 1 ½ uur
Online training
19:30 uur-21:00 uur
19:00 – 21:00 uur, Online

Kies (Kinderen In
Echtscheidingssituatie)
In 8 bijeenkomsten van een uur leert uw kind (8 -12
jaar) met behulp van werkbladen en diverse spelvormen
praten over de scheiding en alle thema’s die daarbij
horen. Door te ervaren dat ze niet de enige zijn met deze
gevoelens, vragen, zorgen en ideeën voelen kinderen zich
gezien en gehoord.

Family Transitions
Vindt u het moeilijk om de draad weer op te pakken
na de scheiding? Wilt u weten hoe u uw kind op een
positieve manier kunt helpen hiermee om te gaan?
En hoe u beter kunt communiceren met uw ex-partner?
De cursus Family Transitions helpt hierbij. Deze is
geschikt als u graag hulp wilt, maar uw ex-partner niet.
Doelgroep: ouders

Online ouderbijeenkomsten
Het Landelijk Contactpunt Ouderbijeenkomsten organiseert namens de gemeente (online) ouderbijeenkomsten
over de gevolgen van een (moeilijk lopende) scheiding.
Dit kan u een andere kijk geven op wat u als ouder en uw
kind(eren) in de huidige situatie nodig hebben. Kijk voor
meer informatie en aanmelden op ouderbijeenkomsten.nl.

Doelgroep: 8 t/m 12 jaar | Groep 5 t/m 8

Meer informatie en/of aanmelden
Wilt u meer informatie of uzelf en/of uw kind(eren) aanmelden voor en cursus? Stuur dan een mail naar aanmeldingen@levvel.nl.
Bovengenoemde cursussen worden gefinancierd door de gemeente Aalsmeer en zijn daardoor kosteloos beschikbaar voor alle inwoners.

b

NETWERK

voor het verstevigen van onderwijs
aan hoogbegaafde leerlingen

Lezing Tijl Koenderink
Tijl Koenderink is in Nederland een fenomeen op het gebied van onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Hij is de man achter Novilo, een landelijke opleidingsplek voor
specialisten hoogbegaafdheid. Hij heeft meerdere boeken geschreven over onderwijs
aan hoogbegaafde leelringen, waaronder ‘De 7 Uitdagingen’ en ‘Is het voor een cijfer’.
Tijl onderhoudt contacten met de overheid, diverse besturen en is betrokken bij
het National Talent Centre of the Netherlands. Op 4 oktober geeft Tijl exclusief een
lezing voor scholen en ouders in Amstelveen en omstreken:
‘De zeven stadia van hoogbegaafd naar ontwikkeling’
Vanuit zijn vele ervaringen en de nieuwste inzichten uit onderzoek naar onderwijs aan
hoogbegaafde leerlingen, brengt hij een boeiend verhaal over het hoogbegaafde kind.
Een hoogbegaafd kind heeft veel mogelijkheden, maar ook de goede begeleiding nodig
om die mogelijkheden te benutten. In zijn lezing legt hij uit hoe een hoogbegaafd kind
de talenten blijvend positief kan inzetten.
Netwerk HB nodigt u van harte uit om deze avond aanwezig te zijn.
DATUM DI NSDAG 4 OKTOB ER
TIJD

19.30 UUR

WA A R

HWC
STARTB AAN 3
AMSTELVEEN.

Graag aanmelden via de website www.netwerkhb.nl
De samenwerkingsverbanden Amstelronde en Amstelland en de Meerlanden werken samen om netwerk
HB mogelijk te maken. Netwerk HB is een netwerk voor HB specialisten in de kinderopvang, het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in de gemeenten Haarlemmermeer, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn
en Ouderamstel.
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Informacje po polsku
w bibliotece
w Aalsmeer
Masz pytania lub problemy, które chciałbyś omówić ?
Odwiedź Infopunt. Mówiący po polsku współpracownicy chętnie ci pomogą. Usługa jest bezpłatna. Nie czekaj więc tylko
przyjdź !
 Czwartek 15 wrezień 2022 w godzinach 16:00-18:00
 Czwartek 13 październik 2022 w godzinach 16:00-18:00
 Czwartek 10 listopad 2022 w godzinach 16:00-18:00
 Czwartek 8 grudzień 2022 w godzinach 16:00-18:00

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc:
06-34079998 lub 06-42716810 (kontakt w języku polskim)

Miejsce spotkań: Biblioteka w Aalsmeer/Oude Veiling,
Marktstraat 19 w Aalsmeer
UWAGA! Jeżeli posiadasz ubezpieczenie zdrowotne w Holandii,
zarejestruj się koniecznie do lekarza domowego !

*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 2022
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