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Onderwerpen in deze editie: 

• We zijn gestart! 

• Studiedag vrijdag 28 augustus 

• Voorstellen nieuwe leerkrachten 

• Informatieavond, afname cito en startgesprekken 

• Hart van Onderwijs 

• Deskbikes  

• Tekenles gr 5 t/m 8 en start kooklessen 

• Schilderwerk buitenkant school 
 
We zijn gestart! 
De eerste schoolweek zit er alweer op. Gelukkig konden alle 
groepen starten en hadden wij geen groepen zonder een 
leerkracht. De coronamaatregelen zoals in de brief van 14 
augustus beschreven, staan voorlopig vast. Wanneer hier 
wijzigingen in plaats vinden dan hoort u dat zo snel mogelijk 
van ons.  
 
Wat was het fijn om de kinderen weer in de groepen te hebben! 
De leerkrachten zijn met grote zin begonnen aan hun werk en 
gaan er samen met de kinderen, de komende periode tegenaan 
om er een fijn schooljaar van te maken.  
 
Helaas hanteren we ook het beleid dat er zo weinig mogelijk 
ouders/verzorgers in de school zijn. De leerkrachten zullen u 
dan ook digitaal zoveel mogelijk meenemen bij het reilen en 
zeilen van de groepen. Denkt u eraan dat u uw Parro account 
hebt geactiveerd? Uiteraard bent u van harte welkom om 
contact met de leerkracht(en) of school op te nemen wanneer u 
met vragen rondloopt. 
 
Jammer genoeg is het zo dat ook de leerkrachten verkouden of 
ziek kunnen worden. Dit betekent bij verkoudheid op dit 
moment dat zij zich moeten laten testen. De testuitslag laat 
momenteel een dag of 2 op zich wachten. Dit houdt in dat de 
leerkracht op dat moment geen les mag geven. Wanneer dit het 
geval is, kiezen wij er zeer waarschijnlijk voor om de groep 
thuisonderwijs te laten krijgen.  
 
Namens het team wens ik u nogmaals een heel fijn en goed 
schooljaar toe! 
 
Stan Put 
Interim directeur Jozefschool Muiden  
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Studiedag 28 augustus 
Aanstaande vrijdag is de eerste studiedag gepland. Alle 
leerlingen zijn deze dag vrij. Het is al vroeg in het jaar gepland 
omdat het team verder gaat werken aan het verzorgen van 
goede instructies voor de leerlingen. Hoe eerder wij hier 
scholing voor krijgen, hoe meer effect dit heeft op ons onderwijs 
en het profiteren van de leerlingen hierin. Wij gaan door met 
kijken naar hoe wij instructies kunnen verzorgen waarbij de 
leerlingen nauw worden betrokken bij het leerdoel, de criteria 
om te komen tot dit leerdoel en de inzet van werkvormen 
hierbij. In de groepen 1/2 wordt ingezet op het werken met 
Schatkist en het goed kunnen observeren tijdens activiteiten 
van leerlingen.  
 
Voorstellen nieuwe collega’s 
Misschien heeft u al een glimp opgevangen bij het starten of 
uitgaan van de school. We hebben een aantal nieuwe collega’s 
op de Jozefschool en daar zijn wij heel blij mee. Hieronder 
stellen zij zich kort aan u voor. 
 
Juf Fardau Meijer 
Bij deze wil ik mezelf graag voorstellen 
aan jullie!  
De eerste keer dat ik de Jozefschool 
binnenkwam heb ik gelijk 
kennisgemaakt met de warme en fijne 
sfeer die er binnen de school heerst! 
Wat ben ik dan ook blij dat ik hier ben gestart. Ik sta op 
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag voor groep 1-2 C. 
 
Ik ben 33 jaar en ik woon met veel plezier in Amsterdam. Ik ben 
moeder van twee prachtige kinderen. Een zoon van 5 en een 
dochter van 3. Ik geniet ook graag met mijn gezin van de 
prachtige natuur die Nederland te bieden heeft. En ik kan er 
heerlijk van genieten om lekker thuis te koken voor vrienden. 
Daarnaast zit ik bij een musicalvereniging. Heerlijk vind ik het 
om daar lekker te zingen en te acteren! 
 
De komende periode wil ik met name de ouders/verzorgers van 
mijn groep graag beter leren kennen. Mochten jullie het lastig 
vinden om mij aan te spreken buiten, nu we gebonden zijn aan 
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de corona regels. Weet dat mijn deur in ieder geval altijd open 
staat en we een afspraak kunnen maken voor een gesprek.  
 
 

Juf Nadia Kissami 
Elke donderdag tot de herfstvakantie ben ik de juf 
van groep 1/2A op de St. Jozefschool. Langs deze 
weg wil ik mij graag aan jullie voorstellen. 
Mijn naam is Nadia Kissami, ik woon samen met 
mijn partner en twee kinderen Qays en Naoufal (5 
en 7 jaar) in Amsterdam Noord. In mijn vrije tijd 
houd ik van koken, fietsen en wandelen in 

landelijk Noord. Ruim 10 jaar ben ik werkzaam geweest in het 
bankwezen en ik was na een lange tijd die ik daar heb gewerkt, 
toe aan een nieuwe carrière switch. In september 2017 ben ik 
begonnen aan de HVA met de Pabo en sinds maart 2019 ben 
ik nog werkzaam bij de Verhalenfabriek en de Achthoek in 
Amsterdam. Ik hoop en verwacht dat ik op de Jozefschool kan 
bijdragen aan goed onderwijs en aan een fijne schoolperiode 
voor alle kinderen! 
 
Joost Koekenbier  
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
Met veel plezier kan ik zeggen dat 
ik sinds dit schooljaar de meester 
van groep zes ben. We zijn dit 
schooljaar goed gestart en ik ga er 
samen met juf Miarca en deze 
kanjers een top schooljaar van 
maken. Ik werk al geruime tijd in het onderwijs als 
groepsleerkracht en vakleerkracht bewegingsonderwijs en heb 
de afgelopen 16 jaar met veel plezier gewerkt in Amstelveen en 
Amsterdam Zuidoost. Samen met mijn vrouw en zoontje woon 
ik in het prachtige Weesp. In mijn vrije tijd ben ik vaak bezig 
met doe het zelf klussen, sport en muziek waarvan de laatste 
twee vaak een onderdeel van mijn lessen zijn. Ik kijk er naar uit 
om u beter te leren kennen.  
 

Juf Anneke Baaij  
Ik ben Anneke Baaij en werkzaam als 
internbegeleider bij de Asko. De komende 
maanden zal ik tijdelijk de groepen 1 en 2 
ondersteunen. Dit zal ik een dag per week doen, 
de andere dagen werk ik op een school in 
Diemen.  



NIEUWSBRIEF – 26 augustus 2020 

Kloosterstraat 14 1398 AM MUIDEN  

📞 (0294) 270111 ✉️ jozefmuiden.directie@askoscholen.nl 🌐 www.jozefmuiden.nl 
4/5 

De eerste kennismaking met de school en het team is geweest, 
ik zie ernaar uit om me voor deze prachtige school in te zetten. 
 
Juf Joanna Horst 
Joanna is voor onbepaalde tijd aan het team toegevoegd i.v.m. 
de risicogroep waar Aukje Moorlag in valt in deze 
coronaperiode. Joanna werkt op donderdag en vrijdag in groep 
1/2B. In de volgende nieuwsbrief volgt een kort stukje om haar 
aan u voor te stellen. 
 
Informatieavond, afname cito en startgesprekken 
Door de coronamaatregelen organiseren wij de 
informatieavond, de avond waarop u van de leerkracht(en) info 
krijgt over het reilen en zeilen in de groep(en) en een 
kennismakingsmoment, op een andere manier. Zo als het er nu 
naar uitziet gaan wij u via de digitale weg informeren. Ook de 
leerkrachten gaan zich op deze manier aan u voorstellen. 
Zodra dit duidelijk is ontvangt u van ons de informatie hierover.  
 
Ook de startgesprekken gaan wij digitaal voeren. Er zijn 
gewoon gesprekken met u en/of uw kind (vanaf groep 6), maar 
dan op afstand. Wij houden dan ook vast aan het rooster om in 
de week van 21 september t/m 25 september deze gesprekken 
te voeren. De leerlingen zijn in deze week iedere dag om 12.30 
uur uit. Voor groep 8 worden de gesprekken in de week na de 
herfstvakantie gevoerd.  
 
Van 31 augustus t/m 11 sept ongeveer, nemen wij de 
uitgestelde citotoetsen bij de leerlingen van groep 4 t/m 8 af. Er 
is een aangepast scoremodel gemaakt vanuit Cito. Hierdoor 
kunnen wij de toetsen goed afnemen en geven de toetsen een 
goed onafhankelijk beeld van de leerlingen. Vervolgens 
stemmen wij ons onderwijs hier mede op af.  
 
Hart van Onderwijs (HvO) 
 

Ook het komende jaar gaan alle 
groepen weer werken aan de 
Hartkwaliteiten en Vaardige Middelen. In 
het begin van het jaar moeten de 
groepen en hun leerkrachten zich weer 
opnieuw vormen. Dit geldt zowel voor 
nieuwe groepen als bestaande groepen, 
waarvan de kinderen elkaar al langer 
kennen. In het begin is het belangrijk om 



NIEUWSBRIEF – 26 augustus 2020 

Kloosterstraat 14 1398 AM MUIDEN  

📞 (0294) 270111 ✉️ jozefmuiden.directie@askoscholen.nl 🌐 www.jozefmuiden.nl 
5/5 

een groepsgevoel te ontwikkelen. Dit wordt gedaan door aan 
de hartkwaliteit “We horen bij elkaar” te werken. Het 
groepsgevoel wordt verder ontwikkeld door de verbinding van 
deze hartkwaliteit met het Vaardige Middel geven/delen te 
leggen, doordat kinderen allerlei kennismakingsoefeningen 
doen en er klassenregels worden opgesteld. Er wordt ook met  
spreuken, symbolen en gesprekken gewerkt. Volgende week 
zal er een speciale HvO nieuwsbrief uitkomen. Als u meer over 
de Hartkwaliteiten en Vaardige Middelen wilt weten, kunt u de 
website www.hethartvanonderwijs.nl bezoeken.  
 
Deskbikes 
Sinds kort hebben we op de Jozefschool een aantal deskbikes 
en tafels. Deze staan beneden in de grote hal en in groep 
zes. Met dit meubilair fietsen onze leerlingen zich helemaal 
fit. Tijdens het gebruik van de Deskbike stimuleer je de 
doorbloeding van de bovenbeenspieren. Door beweging 
vermindert suiker en vet in deze spiergroep. Bloed en zuurstof 
kan zo beter de hersenen bereiken waardoor je scherp blijft. 
En, uit onderzoek blijkt uit onderzoek dat leerlingen die fietsend 
leren, nog beter leren. 
 
Tekenlessen en start met kooklessen 
Tot in ieder geval de kerstvakantie verzorgt juf Miarca 
tekenlessen aan de kinderen van groep 5 t/m 8. Miarca volgt de 
opleiding tot tekendocent en gaat een aanzet maken voor deze 
lessen. Meester Michel gaat vanaf volgende week weer starten 
met de kooklessen! In de komende nieuwsbrieven zullen 
Miarca en Michel u meenemen in de vorderingen die de 
kinderen maken.  
 
Schilderen buitenkant schoolgebouw 
De buitenkant van het schoolgebouw krijgt schildertechnisch 
onderhoud. Fijn dat hiermee de vale platen weer kleur krijgen! 
 
Belangrijke data 
Vrijdag 28 augustus  studiedag, alle kinderen vrij! 
Ma 31-8 t/m vrij 11-9 afname citotoetsen 
Maandag 7-9   informatieavond groepen (online) 
Ma 21-9 t/m 25-9  startgesprekken (gr. 1 t/m 7, online) 
 
Overige data kunt u ook vinden op de website van school, 
www.jozefschoolmuiden.nl  
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