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Onderwerpen in deze editie: 

• De finish van een historisch schooljaar 

• Vakantierooster 20-21 + studiedagen 

• Groepsindeling met leerkrachten  

• Na de vakantie 

• Nieuwe website met social media 

• Gymzaal update 

• Nieuwe methode zaakvakken (geschiedenis, 
aardrijkskunde, natuur/techniek) 

• Muziekles en kookles 
 
De finish van een historisch schooljaar 
De laatste 2 dagen van een historisch schooljaar lopen af. 
Wat hebben we een jaar achter de rug met elkaar! Een jaar 
waarvan niemand had kunnen voorspellen dat het op deze 
manier zou verlopen. Het coronavirus heeft ons in de ban 
gehad en kunnen we zeker nog niet achter ons laten. Wel is de 
situatie op de scholen en in Nederland gelukkig weer wat aan 
het normaliseren. Ik heb het al in veel brieven of nieuwsbrieven 
geschreven. Er is een ongelooflijk beroep gedaan op de 
leerlingen, op u als ouders en op het schoolteam. Tijdens de 
thuisperiode, tijdens de halve groepen periode en alles wat erbij 
kwam kijken. Veel dank nogmaals voor uw inzet tijdens deze 
periode! Gelukkig hebben we de laatste weken van het 
schooljaar met volledige groepen kunnen afsluiten en is de 
situatie in de school hierdoor behoorlijk genormaliseerd. Ook 
zijn er gelukkig nog leuke afsluiters geweest voor de kinderen 
met spelletjes, pannenkoeken bij verschillende groepen, een 
ijsje voor alle leerlingen, enz. Dank aan de ouders en 
ouderraad die hierbij hebben geholpen! Nu ook de nieuwe 
versoepelingen zijn doorgevoerd hopen wij dat we na de 
zomervakantie op zo goed als dezelfde voet verder kunnen. Nu 
eerst een welverdiende vakantie die lonkt. Een vakantie die 
vast ook anders ingevuld gaat worden. Namens het team van 
de Jozefschool wens ik u een hele fijne zomervakantie toe en 
tot in augustus! Zelf blijf ik, in overleg met de MR en het bestuur 
aan de school verbonden tot de herfstvakantie. De procedure 
voor de werving van een nieuwe directeur is inmiddels in gang 
gezet.  
 
Stan Put 
Interim directeur Jozefschool Muiden  
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Vakantierooster 2020-2021 
Hieronder vindt u nogmaals het vakantierooster voor het 
schooljaar 2020-2021 met hierbij de studiedagen voor het 
komende schooljaar. Op deze dagen zijn de leerlingen vrij.  
 
. 
Herfstvakantie   10 oktober t/m 18 oktober '20 

Kerstvakantie   19 dec t/m 3 jan '21 

Voorjaarsvakantie   20 feb t/m 28 feb '21 

Paasvakantie   vr 02 apr t/m ma 05 april '21 

Meivakantie   24 apr t/m 9 mei '21 

Hemelvaart   do 13 mei t/m vr 14 mei '21 

Pinksteren   ma 24 mei '21 

Zomervakantie   10 juli t/m 22 aug '21 

 
Studiedagen:  
Donderdag 27 augustus 2020 
Maandag 2 november 2020 
Woensdag 13 januari 2021 
Vrijdag 19 februari 2021 
Maandag 28 juni 2021 
 
Groepsindeling met leerkrachten  
Hieronder vindt u nogmaals de indeling van de groepen met de 
leerkrachten. 
 
groep 1/2A: meester Dick 
groep 1/2B: juf Joyce (ma, di) en juf Aukje (woe, do, vrij) 
groep 1/2C: juf Fardau Meijer (4 dagen) en nog 1 dag in te 
vullen.  
groep 3: juf Vicky (ma, di, woe) en juf Andrea (do, vrij) 
groep 4: juf Ryanne (ma, di, woe) en juf Ilse (do, vrij) 
groep 5: meester Michel (ma, di) en juf Emmy (woe, do en vrij) 
groep 6: meester Joost Koekenbier (ma, di, woe en vrij) en juf 
Miarca (do).  
groep 7: juf Isha 
groep 8: juf Hank (woe, do en vrij) en juf Finte/Marinde (ma, di). 
Marinde heeft zwangerschapsverlof tot in ieder geval de 
herfstvakantie. Tot die tijd staat Finte in groep 8. 
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Interne begeleiding: Sandra van Heumen en tijdelijk voor de 
onderbouw (groepen 1/2) Anneke Baaij. 
 
Hart van Onderwijs en begeleiding leerlingen: meester Douwe 
 
onderwijsassistent: Thessa Meijer.  
 
Conciërge: meester Bas 
 
administratie: Paul Liesker 
 
kooklessen: meester Michel (woensdag) 
 
gymleerkracht: meester Cees 
 
interim directie tot de herfstvakantie: Stan Put 
 
Na de vakantie 
Zoals in het voorwoord al geschreven, de coronamaatregelen 
zijn behoorlijk versoepeld en het ziet er op dit moment goed uit 
in Nederland met het verloop van besmettingen, etc. zoals het 
er nu naar uitziet betekent dit voor school dat wij na de 
zomervakantie volledig open zijn met volledige groepen. Wel 
houden wij aan dat de ouders hun kinderen buiten afzetten en 
ouders nog zoveel mogelijk buiten de school blijven. We 
houden dan ook dezelfde inloopafspraken aan als die we nu 
hebben. Dit betekent dat de groepen 1/2 en groep 3 via hun 
eigen ingang naar binnen gaan en naar buiten komen. Voor 
groep 7 geldt nog steeds de brandtrap als entree en uitgang. 
De overige groepen (gr. 4, 5, 6 en 8) komen binnen via de 
hoofdingang. De eerste schooldag is op maandag 17 augustus. 
Wij openen onze deuren om 8.20 uur en dan zijn de kinderen 
en u van harte welkom! Er staat vanaf 8.15 uur koffie klaar op 
het plein om elkaar te ontmoeten na hopelijk een fijne 
zomervakantie. De informatieavond (uitleg van leerkrachten 
over de groepen en over HvO) is gepland op maandag 7 
september van 19.00-21.00 uur ongeveer. 
 
Nieuwe website en social media 
De nieuwe website van de Jozefschool, Hart van Onderwijs 
school gaat 1 dezer dagen online! De website is vernieuwd, 
heeft minder teksten en verwijst wat dat betreft vooral naar de 
schoolgids waar alle praktische informatie van school in staat.  
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Ook gaan we vanaf het nieuwe schooljaar meer met sociale 
media werken. Dit gebeurt op facebook en op instagram. 
Hieronder alvast links naar de kanalen.  
 https://www.facebook.com/Jozefschool-Muiden-
100679521585832/ 
 
 https://www.instagram.com/jozefschoolmuiden/  
 
Gymzaal  
Afgelopen maandag heeft groep 1/2A, samen met de 
wethouder en directeur Onderwijs van de ASKO, de wandeling 
gemaakt naar het terrein van de nieuw te bouwen sportzaal in 
Muiden. Met behulp van een touw dat de kinderen vasthielden 
en hesjes, hebben we de barre tocht gelopen. De conclusie na 
deze proefloop is dat lopen geen optie is en wordt voor in ieder 
geval de groepen 1/2. De gemeente gaat nu in overleg met het 
schoolbestuur en school om te kijken naar mogelijke 
oplossingen voor de toekomst wanneer de huidige gymzaal er 
niet meer is. Wij houden u op de hoogte!  
 
Nieuwe methode zaakvakken 
Komend schooljaar gaan we in de groepen 5 t/m 8 op school 
werken met de methode ‘Wijzer’. Dit is een integrale methode 
voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. De 
kinderen leren in deze methode gestructureerd kennis en 
vaardigheden aan die ze vervolgens toepassen in een reeks 
activerende taken die ruimte bieden voor ieders talent! Wijzer 
wordt zowel via boekjes als digitaal (via chromebooks) ingezet. 
Leerlingen hebben hierdoor goed inzicht in hun eigen 
leerproces!  
 
Inzet muziekleraar en kooklessen 
Komend schooljaar blijven de muzieklessen voor groep 3 t/m 8 
verzorgd worden door een vakdocent. Dit komt mede tot stand 
door een bijdrage vanuit de ouderraad/vriendenkring. Fijn dat 
dit zo georganiseerd is! Ook de kooklessen onder leiding van 
meester Michel gaan weer van start in het nieuwe schooljaar. 
Er is inmiddels een nieuwe keuken gebouwd in het kooklokaal. 
De gerechten zullen dus nog lekkerder worden!  
 
 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FJozefschool-Muiden-100679521585832%2F&data=02%7C01%7C%7Cca23280f968b48a608dc08d81db52110%7Ccda788eeabc04cb495b56d30dfd4ec64%7C0%7C0%7C637292011063966904&sdata=68lXYYV21kPPfzvYtxTOSefrvD4jYKVHoDRK2wj3%2B4E%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FJozefschool-Muiden-100679521585832%2F&data=02%7C01%7C%7Cca23280f968b48a608dc08d81db52110%7Ccda788eeabc04cb495b56d30dfd4ec64%7C0%7C0%7C637292011063966904&sdata=68lXYYV21kPPfzvYtxTOSefrvD4jYKVHoDRK2wj3%2B4E%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fjozefschoolmuiden%2F&data=02%7C01%7C%7Cca23280f968b48a608dc08d81db52110%7Ccda788eeabc04cb495b56d30dfd4ec64%7C0%7C0%7C637292011063966904&sdata=gu7rRAUGU4j2dwjgRHtCGUhn6bOC2I6KHolpbyTzBww%3D&reserved=0
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Afscheid groep 8 
Afgelopen maandag heeft groep 8 afscheid genomen van 
school. Gelukkig kon deze avond toch nog georganiseerd 
worden. De musical werd een geweldige film en de school en 
omgeving daarvan is menigmaal filmset geweest. Wat een 
enorme inspanning voor de leerkrachten, leerlingen en 
hulpouders, met name de filmcrew die hierbij geholpen hebben. 
Ook het kamperen bij de boer kon hierdoor mede 
georganiseerd worden. Allemaal volgens de regelgeving van 
het RIVM. Heel veel dank hiervoor! Hierdoor is het afscheid 
toch onvergetelijk geworden! 
 
Snoeren chromebooks 
Na de thuiswerkperiode en het uitlenen van de chromebooks 
van school hiervoor, missen wij nog oplaadsnoeren. Wanneer u 
dit snoer per ongeluk over het hoofd heeft gezien bij het 
terugbrengen, vragen wij u om de snoeren voor de 
zomervakantie terug te brengen. Alvast veel dank! 
 
Gevonden voorwerpen 
Bij de hoofdentree liggen nog veel gevonden voorwerpen. 
Morgen bij het uitgaan van de school zet meester Bas de 
spullen buiten op een tafel. Alles wat niet meegenomen wordt, 
gaat naar een goed doel.  
 
Startgesprekken 
De startgesprekken vinden dit schooljaar plaats na de cito-
afname aan het begin van dit schooljaar. Dit is in de week van 
21 september t/m 25 september. De leerlingen zijn in deze 
week alle dagen om 12.30 uur uit. Voor de groepen 6 t/m 8 
worden de leerlingen met ouders samen uitgenodigd.  
 
 


