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Nieuwsbrief Jozefschool Aalsmeer

Agenda:
vrijdag 27 januari

Koffiecorner vanaf 8:45 uur

dinsdag 31 januari

MR vergadering 20:00 uur

zaterdag 4 februari

Klusochtend

woensdag 15 februari
vrijdag 17 februari

Carnaval
Rapport mee groep 1 t/m 7

maandag 20 - t/m vrijdag 24 februari

maandag 27 februari
dinsdag 28 februari
woensdag 1 maart
donderdag 2 maart

Dinsdag 7 maart
Donderdag 9 maart

Voorjaarsvakantie

weer naar school
leerlingenraad
oudergesprekken 16:00 – 20:00 uur groepen 8
Hoofdluiscontrole
oudergesprekken 16:00 – 20:00 uur
groep 0 t/m 8
exclusief groep 4a
oudergesprekken 16:00 – 20:00 uur
oudergesprekken 16:00 – 20:00 uur

groep 0 t/m 8
groep 4a

“Koffiecorner” op vrijdag 27 januari a.s.
Loop vrijdag 27 januari om kwart voor 9 gezellig binnen in de koffiekamer voor een informeel gesprek met
Antoine Zwagerman en met elkaar, onder het genot van een lekker kopje koffie of thee.
De koffiecorner is georganiseerd om ouders beter te kunnen bereiken, informatie te geven over de school
en vragen te beantwoorden.
Zo komt u weer meer te weten over de ins en outs.
Er zal opvang zijn voor kinderen die nog niet op school zitten. Komt u ook?

Uit de bovenkamer
 Nieuws uit het team.
Op zaterdag 14 januari jl. is juf Lin Mooij van groep 1/2C bevallen van een gezonde dochter: Miley.
Wij feliciteren juf Lin van harte en wensen Lin en Leroy veel geluk met de kleine Miley!
Zondag 22 januari jl. is juf Linda Groenewoud bevallen van gezonde dochter Suze. Wij feliciteren Linda, Ronald,
Feline en Louise hartelijk met dit mooie wonder en wensen hen veel geluk samen.
 Teamscholing/professionalisering.
Onze leerkrachten zijn professionals die zich blijvend ontwikkelen middels team- en individuele scholing.
Maandagavond 6 februari 2017 heeft het team van de Jozefschool een studie middag/avond en gaat het aan de
slag met ‘Coöperatief Leren’. Het team krijgt meer inzicht in de uitgangspunten en het belang van ‘Coöperatief
Leren’ en maakt kennis met enkele breed toepasbare werkvormen. Teamleden leren ook welk
klassenmanagement passend is bij ‘Coöperatief Leren’.

Mede namens het team, wensen wij iedereen een hele fijne Voorjaarsvakantie!
Met vriendelijke groet,

Antoine & Jacqy.

Pilot “water drinken in de klas”
Zoals jullie misschien wel hebben gehoord in de wandelgangen of gezien in de klas, zijn de
groepen 5a en 8b begonnen met een pilot ‘water drinken in de klas.’ Dit is een actie opgezet
door het JOGG (jongeren op gezond gewicht). De kinderen krijgen een bidon van het JOGG
en drinken hier tijdens de ochtendpauze en overblijven water uit. Op deze manier wordt het
water drinken aangemoedigd en proberen we het drinken van suikerhoudende dranken te
ontmoedigen aangezien de kinderen geen drinken van thuis meer meenemen. Deze pilot is
een groot succes in de pilotgroepen.
In de toekomst zullen we meerdere stappen gaan zetten op het gebied van gezondheid zoals het 5x per week fruit
eten tijdens de ochtendpauze. Wij hopen dat jullie net zo enthousiast worden als wij.
groeten,
Antoine, Tim en Niek

Klusochtend
Zaterdag 4 februari a.s. is er weer onze wel bekende klusochtend.
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 loodgieter.
Er staat altijd een heerlijk kopje koffie klaar met een lekker koekje
We beginnen om negen uur en leggen om 12:00 uur het gereedschap weer neer.
“Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!”
Lijkt het U leuk om ook te komen helpen op 4 februari, laat u dit dan even weten via info@jozefschool.net
Alle hulp is welkom!
Met vriendelijke groet
Antoine Zwagerman
Herman v Itterzon
Chris Schults

Carnavalsfeest “het feest der feesten”
Woensdag 15 februari a.s. is weer ons bekende Carnavalsfeest op school. De ouderraad
is druk bezig met de voorbereiding voor dit “feest der feesten”.
Het spookhuis staat al te griezelen op paper en de carnavalskleren worden her en der al
uit de kast gehaald.
Wij hebben er zin in, u ook?

Nieuws vanuit de verkeerscommissie
Maakt u zich ook zorgen om verkeersveiligheid?
De laatste tijd krijgen de verkeerscommissie en de directie weer verontrustende
berichten over de verkeersituatie rondom de school .
In de herfst- en wintermaanden zien we dat meer ouders besluiten hun kind met de auto naar school te brengen.
Daarom is er meer verkeersdrukte om de school. Soms komt het voor dat er daardoor te weinig parkeerplekken
zijn.
Wij vragen alle ouders










Parkeer nooit te dicht bij het zebrapad! Kinderen die daar willen oversteken
hebben te weinig overzicht en ook automobilisten kunnen niet zien of er een kind
achter een auto vandaan komt.
Parkeer bij de Dolfijn niet langs de stoep soms zijn de parkeerplekken bij de
Dolfijn gewoon vol. Gaat u dan niet langs de stoep staan. U brengt dan
voetgangers en fietsers in gevaar. Andere auto’s moeten om u heen rijden terwijl
er ook kinderen fietsen of oversteken.
Parkeer niet daar waar een stopverbod is.
Parkeer u auto binnen één parkeervak zodat er nog een auto naast u kan staan.
Rij maximaal 30 km per uur.
Geef uw kinderen het goede voorbeeld.
Parkeer bij de kerk. Is het druk met parkeren rondom de school? Het is nog geen 5 minuten lopen vanaf
het kerkplein waar meestal wel plek is.

Realiseert u zich dat kinderen onvoorspelbaar kunnen zijn in het verkeer. Dat doen zij meestal niet expres. Bij
kinderen is het gezichtsvermogen tot circa 9 jaar in ontwikkeling. Wat zich aan de randen van hun gezichtsveld
afspeelt, wordt door de kinderen niet opgemerkt. Het is alsof ze oogkleppen dragen.
Een kind ziet een auto van opzij later aankomen dan de chauffeur denkt. De meeste kinderen kunnen goed horen,
maar ze hebben wel moeite met het bepalen vanuit welke richting het geluid komt. Ze reageren daardoor ook niet
altijd op waarschuwingssignalen.
Een kind moet om zich heen kijken om de plaats van onze auto of motor te ontdekken.
Wij hopen op ieders medewerking.
Met vriendelijke groet,
De verkeerscommissie van de Jozefschool.

Gevraagd
Juf Iida zoekt allerlei soorten tijdschriften om in te knippen voor haar kunstlessen.
Mocht u nog iets hebben liggen, zij en de kinderen zullen hier heel erg blij mee zijn.

Voor groep 1-2
Gevraagd : joggingbroeken en leggings in kleutermaten die we kunnen gebruiken als reservekleding

Back 2 school
Begin april staat de actie bag2school weer gepland. Vanaf maandag 3 april t/m maandag 10 april 9.00 uur kunt u
wederom zakken met goede kwaliteit schone kleding, lakens, gordijnen, pluche beesten, riemen, handtassen en
schoenen (graag schoenen aan elkaar gebonden) inleveren. Dit kan 's morgens, tussen de middag en na schooltijd
in de gang bij de groepen 7 en het documentatiecentrum. Dit jaar gebruiken we de opbrengst van
de kledinginzamelingsactie voor de aanschaf van materiaal voor de kinderboerderij in Aalsmeer en de school zelf.
We willen u nu alvast vragen om thuis schone en bruikbare kleren, schoenen, dekens, etc. te sparen.
Uw kind krijgt in maart een zak mee waar u de spullen in kunt stoppen, maar het mag natuurlijk ook in andere
zakken. We hopen weer op een succesvolle inzameling, maar dat gaat met uw hulp vast en zeker weer lukken!
Groeten Antoinette, Jacqueline en Maarten

Nieuws vanuit de Sportcommissie!
Het nieuwe jaar is inmiddels al lang en breed begonnen, maar de sportcommissie wil iedereen via deze weg alsnog
een gelukkig, gezond en sportief 2017 wensen! Het belooft een mooi jaar te worden waarin de Jozefschool weer
deelneemt aan verschillende sporttoernooien.
Wat willen we graag kwijt in deze flits?
- Het inschrijven voor de toernooien zal vanaf heden via de website van de Jozefschool verlopen. We zullen u op tijd
een Digiduif sturen om in te schrijven voor de verschillende toernooien. U kunt het betreffende formulier dan
downloaden, printen, invullen en vervolgens in een envelop stoppen. Op de envelop graag de naam van de leerling
vermelden en het toernooi waar het aan deel wil nemen. De envelop daarna inleveren bij de juf/meester en dan
volgen de teamindeling en de wedstrijdschema’s weer via de website.
Helaas hebben we (nog) geen mogelijkheid om ook digitaal in te schrijven, dus zijn we momenteel aangewezen op
de papieren methode via de enveloppen. Excuus voor dit ongemak.
- Het inschrijven voor het waterpolotoernooi kan vanaf NU plaatsvinden! De tijden zijn afhankelijk van de
inschrijvingen, dus zijn vooralsnog niet bekend (in de middag).
- LET OP: het atletiektoernooi staat vooralsnog gepland in het Paasweekend.
Hou deze datum dus even goed in de gaten.
- Tot slot: er kan ook weer worden ingeschreven voor de JeugdSportPas (JSP). De sporten die dit blok
meedoen, zijn: badminton, beach-volleybal, dance choreo, jiu jitsu, judo, non-stop dance, ritmische gymnastiek,
twirlen en volleybal. Kijk snel op de website voor meer info:
https://jsp.crossmarx.nl/jsp/sporten_perblok.vm?blok=621&datafilter=regio:17.

Hieronder vindt u een overzicht met daarin alle data en informatie. Natuurlijk hopen we weer op veel inschrijvingen
en veel (sport)plezier!

Datum
Zat. 11 maart 2017
Zat. 15 april 2017
Wo. 19 april 2017
15 t/m 19 mei 2017
Wo. 17 mei 2017

Met sportieve groeten,
De Sportcommissie.

Toernooi
Waterpolo
Atletiek
Korfbal
Mini-voetbal
Mini-voetbal

Voor wie?
Groep 5 t/m 8
Groep 3 t/m 8
Groep 3 t/m 8
Groep 5 t/m 8
Groep 3+4

Waar?
De Waterlelie
AV Aalsmeer
Sportpark Calslagen
FC Aalsmeer
FC Aalsmeer

Nieuws vanuit het zorgteam

Februari is de maand dat uw kind zijn of haar rapport meekrijgt met daarin een overzicht van de ontwikkelingen
van uw kind en hoe uw kind de CITO LOVS toetsen heeft gemaakt. Ook heeft u begin maart een gesprek met de
leerkrachten van uw kind over hoe het op school met uw kind gaat.
Niet alleen nu, maar eigenlijk het hele jaar door, evalueren de leerkrachten en het zorgteam hoe de ontwikkeling
van uw kind verloopt. Alleen in deze periode van het maken van de rapporten en het afnemen van de M (midden)
toetsen van CITO zijn er nog meer gegevens beschikbaar om dit te kunnen doen. Dat maakt dat de leerkrachten
van uw kind in februari/maart allemaal een overlegmoment met hun IB-er hebben. In deze IB-ronde bespreken de
IB-er en de leerkrachten hoe de CITO toetsen gemaakt zijn in de groep, of de leerkrachten zich zorgen maken over
een leerling, welke leerling extra hulp nodig heeft, welke leerling extra uitdaging kan gebruiken en nog andere
zaken met betrekking tot de zorg in de groep.
Aan de hand van deze evaluatie kunnen een aantal dingen veranderen:
1. Groepsplannen: In een groepsplan voor bijvoorbeeld rekenen staat beschreven welke kinderen welke
instructie nodig hebben om het rekenen goed te kunnen blijven volgen. Sommige kinderen vinden het
rekenen wat lastig en krijgen daarom extra instructie aan de instructietafel. Deze leerlingen zitten in de
intensieve aandachtsgroep. Andere kinderen kunnen het rekenen voldoende volgen en zitten daarom in de
basisgroep. Ook zijn er in de kinderen in de groep die wat meer uitdaging kunnen gebruiken op het gebied
van rekenen. Zij zitten in de verdiepingsgroep en krijgen verdiepend materiaal op het gebied van rekenen
aangeboden. De leerkrachten maken van deze indeling een overzicht in hun groepsplan. In dit groepsplan
staan per groepsniveau ook doelen voor de komende periode beschreven. Op het rapport kunt u zien op
welk niveau uw kind werkt.
2. Ondersteuning: Op de Jozefschool werken naast de groepsleerkrachten ook een aantal
onderwijsassistenten en leerkrachten die een beperkt aantal uren ook buiten de groep werkzaam zijn.
Deze mensen geven ondersteuning aan de groepsleerkrachten door in de groep te komen en de
groepsleerkracht of een aantal leerlingen te ondersteunen of door buiten de groep met leerlingen te
werken. Deze ondersteuning kan gericht zijn op extra instructie, het extra inoefenen van leerstof, het
ondersteunen bij uitdagend werk en nog meer.
Het verdelen van deze ondersteuningsuren, wordt door het zorgteam gedaan. Zij bekijken na iedere
vakantie opnieuw wat de beste verdeling is van deze uren over de verschillende groepen. De leerkrachten
delen zelf de beschikbare tijd in. Mocht uw kind op een of andere manier ondersteuning krijgen, dan wordt
u daarover geïnformeerd door de leerkracht van uw kind.
Mocht u vragen hebben over bijvoorbeeld de ondersteuning of het niveau waarop uw kind werkt, dan kunt u deze
stellen aan de leerkracht van uw kind.
Protocol zitten blijven
Soms krijgen de leerkrachten de vraag of doubleren zinvol is voor een kind. Wij nemen de vraag van ouders altijd
serieus en hebben om deze vraag zorgvuldig te kunnen beantwoorden een protocol opgesteld. Deze hebben we op
de website van de Jozefschool geplaatst, zodat u ook kunt lezen welke stappen we doorlopen om tot de juiste
beslissing te komen.
Met vriendelijke groeten,
Het zorgteam: Andrea, Antoine, Liesbeth en Leonore

