
   

 

 

 
DE JOZEFSCHOOL ACTIE “SAMEN DELEN”  
Na jaren ons te hebben ingezet voor de actie “Schoenmaatjes” hebben we dit jaar in overleg met de 
oudervereniging een lokaal goed doel gekozen. Een doel waar we voor de omgeving rond de Jozefschool 
iets kunnen betekenen; De voedselbank! 
 
De voedselbank Pijnacker-Nootdorp levert wekelijks 
voedselpakketten aan gezinnen die (tijdelijk) 
financieel in de knel zitten. Op de site van 
Voedselbanken Nederland wordt uitgelegd hoe de 
voedselbanken aan hun producten komen: 
 
Voedselbanken kopen geen eten maar zamelen voedseloverschotten in. Veelal voedsel dat anders vernietigd 
zou worden. Met het voedsel dat gedoneerd wordt, helpen de voedselbanken momenteel zo’n 5 % van 
huishoudens die in armoede leven. We helpen alleen de allerarmsten. 
Er leven in Nederland meer dan 1 miljoen mensen onder de armoedegrens. We zouden graag meer mensen 
helpen. Om dit te bereiken hebben we structureel meer voedsel nodig. We streven ernaar om wekelijks een 
gevarieerd pakket samen te stellen van ongeveer 25 producten, afgestemd op de grootte van het gezin. 
Er zijn al heel veel supermarkten, bedrijven, organisaties en particulieren die ons helpen. En we slaan ook 
nieuwe wegen in. Zo is er appelmoes geproduceerd van Russische boycot appelen. Diverse voedselbanken 
hebben moestuinen of werken samen met een stadstuin.  
 
Om naast het standaardpakket dat aangeboden wordt de mensen die gebruik maken van de voedselbank 
met Pasen een extraatje te kunnen geven, hebben de leerlingen massaal producten ingezameld! Per groep 
hadden we een krat van de voedselbank tot onze beschikking, maar in veel groepen is veel meer dan 1 krat 
ingezameld! Fantastisch!!!! 

 
Alle kratten zijn door de leerkrachten verzameld in de aula en op woensdag 17 april zijn de kratten gehaald 
door medewerkers van de voedselbank Pijnacker-Nootdorp. Leden van de oudervereniging en een paar 
kanjers van groep 6A hebben hierbij geholpen! De voedselbank is overweldigd door het succes van de actie 
en gulheid waarmee gegeven is. Er kunnen heel wat gezinnen blij gemaakt worden met extra eten en ook 
vaak heerlijke extraatjes! 
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Namens de voedselbank Pijnacker-Nootdorp enorm bedankt voor uw inzet en giften! Ook als school zijn wij 
er enorm trots op dat we met elkaar zoveel kunnen betekenen voor een ander, zeker in de tijd rond Pasen. 
We wensen iedereen een heel gezellige Pasen! 
 
 
 
DE NOOTDORPSE VAKANTIEWEEK 
Inschrijvingen Nootdorpse Vakantieweek bijna van start!  
Zoals ieder jaar vindt in de tweede week van de basisschoolvakantie de 
Nootdorpse Vakantieweek (NVW) plaats. Komend jaar is alweer de 52ste editie 
met als thema: “Griezel mee met de NVW!”. De vakantieweek is dit jaar van 29 
juli t/m 2 augustus 2019. 

Tijdens de NVW worden er talloze geweldige 
activiteiten georganiseerd. Met de groepen 1 
t/m 3 gaan we koekjes bakken, knutselen en 
brengen we een bezoek aan Westerpret. Met 
de groepen 4 t/m 8 hebben we een meerkeuze dag, gaan we naar de 
Dobbeplas, naar Drievliet en wordt een dag vol activiteiten georganiseerd 
door Jeugd en Jongerenwerk! Het volledige programma vindt u op onze 
website, onder ‘Komende editie’.   
Alle kinderen vanaf vijf jaar (per 1 oktober 2019) tot en met 12 jaar oud, die 
in Nootdorp wonen of op een Nootdorpse basisschool zitten, kunnen 
meedoen. Inschrijven kan van 22 april tot en met 27 mei 2019. Wij houden 
dit jaar een maximum aantal inschrijvingen van 500 kinderen aan, dus wees 
er snel bij! Ga naar onze website www.nootdorpsevakantieweek.nl voor 
meer informatie en het inschrijfformulier. Wij zijn er weer helemaal klaar 
voor om uw kind de leukste week van het jaar te bezorgen! 
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KLUSAVOND VERPLAATST 
Op de maandag na de meivakantie, 6 mei, is er meteen een klusavond. Heeft u zich 
eerder nooit opgegeven voor het klusteam, maar vindt u het leuk een keer te komen 
helpen om bijvoorbeeld te zien of dit iets voor u is: kom gerust de 6de langs. Om 19.00 
uur starten we met koffie en thee. Rond de klok van tienen sluiten we de klusavond af. 
Tot maandag 6 mei KLUSAVOND.  
Marcel Prins.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Onze Jarigen 

 Tot aan het verschijnen van de volgende  

nieuwsbrief vieren de volgende leerlingen hun verjaardag. Gefeliciteerd! 

20 april 3C Thom van Rheenen 2 mei 5D Shruti Khoenkhoen 

20 april 7D Sven van der Sman 3 mei 1/2D Yusuf Zengin 

21 april 1/2C Mack Richardson 4 mei 1/2D Lucas van der Helm 

23 april 7C Jesper van den Berg 4 mei 3A Damian Hausil 

24 april 1/2E Shafiq Abdoelgafoer 4 mei 3C Melinda Rautoiu 

25 april 3B Josephine Obbens 4 mei 5D Stijn Engels 

26 april 3B Hebron Beyene 5 mei 5C Mels Schuurmans 

26 april 8A Jason ten Bos 5 mei 7A Barbara van Ditmars 

26 april 8C Thijmen Kuijpers 6 mei 1/2A Jayson Jagroep 

28 april 7A Floris Visser 7 mei 1/2A Pepijn Molema 

29 april 8C Nilah  Sebel 7 mei 1/2E Noah van Empel 

30 april 5B Robine Rense 7 mei 3C Jacky Rompa 

30 april 6B Mandy van Dorp 8 mei 1/2C Waylon Brak 

1 mei 3C Sara Lakens 8 mei 6B Dunya Deli 

1 mei 8A Lotte Groenewegen 8 mei 7A Tim Bouman 

2 mei 3C Ryan van Haaster 8 mei 7D Vos van der Sande 

        

 

 

Agenda 
Dag Datum  

Vrijdag  19 april  Goede Vrijdag, start meivakantie t/m vrijdag 3 mei. 

Maandag 6 mei Klusavond, start 19.00 uur. 

Vrijdag  10 mei Nieuwsbrief 31 komt uit. 
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Avond4daagse Nootdorp  

In de eerste week van juni - 3 tot en met 6 juni – wordt de 42e avond4daagse van Nootdorp weer gelopen. 
Loop jij ook dit jaar weer 5 km mee??? 

De OR van de Jozefschool, Regenboog en Winde bundelen dit jaar de krachten en gaan gezamenlijk de 
versnaperingen voor onderweg verzorgen. Dit houdt in dat wij een grote kraam gaan neerzetten waar de 
kinderen van de 3 scholen terecht kunnen voor limonade en een (gezonde) snack. 

Ook het inschrijven verandert. Voorgaande jaren werd dit door de ouders/verzorgers direct bij de 
Wandelsportvereniging SDS Den Haag. Dit jaar, gaan wij als pilot, de inschrijvingen via de OR laten lopen. 
Op woensdag 8 mei van 11.45 uur – 12.45 uur en dinsdag 14 mei van 8.30 – 9.00 uur kan je je inschrijven 
bij een OR lid in het OLC.  

Het inschrijfgeld bedraagt € 4,30 incl. medaille per persoon als we als groep inschrijven. Dit bedrag dient bij 
inschrijving op 8 mei of 14 mei direct en met gepast geld te worden voldaan. Vergeet niet bijgaand 
inschrijvingsformulier ingevuld mee te nemen als je je komt inschrijven.  

Tijdens het lopen ligt en blijft de verantwoordelijkheid van het kind bij de ouder/verzorger liggen.  

We gaan weer uit van een succesvolle Avond4Daagse. 
 
Namens de A4D commissie 
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