
  

 

 

 

 
ALAAF 1 !!!! 
Nog even de laatste puntjes op de i voor wat betreft het Carnavalsfeest 
op dinsdagmiddag 5 maart: 
- het feest is alleen ’s middags dus dan pas mag je je verkleden. 
- de scheidingslijn voor de groepen 1/2 en de groepen 3 t/m 8 ligt tussen 
groep 1/2f en groep 3A 
- het is raadzaam om losse attributen in je eigen klas te laten tijdens het 
spelen van de spelletjes anders raak je iets kwijt. 
- om 13.30 uur beginnen de spelletjes 
- om 14.30 uur gaan we hossen ook hier ligt de scheidingslijn groepen 
1/2 en de groepen 3 t/m 8 bij de lokalen 1/2f en 3A. 
- om 14.45 uur stopt het hossen en ga je naar je eigen klas terug. Daar 
krijgt je wat te drinken. 
- 15.15 uur: einde carnavalsmiddag.  
 
Laten we er met elkaar een vreedzame carnavalsmiddag van maken door goed met elkaar om te gaan (groot 
en klein), elkaar te helpen waar nodig, zuinig zijn op de materialen die gebruikt worden bij de spelletjes. 
 
Heel veel plezier!!!!!!! 
 

 
ALAAF 2 !!!! 
Vorige week hadden we een oproep gedaan om een leuke 
Carnavalsnaam voor de school te verzinnen. Helaas zijn er 
niet veel reacties binnen gekomen maar wel deze die ons 
meteen zeer aansprak: 
 
NOZEFPIEPERS 
 
Deze inzending is van Bram en Claas Tas.  

Deze naam is ontstaan uit NO(Nootdorp) ZEF (Jozef) PIEPERS 

(dit deel komt uit de vroegere carnavalsvereniging van Nootdorp 

van de Veenpiepers).  

Bram en Claas bedankt! tijdens het Carnaval zijn wij dus de 

Nozefpiepers. Alaaf! 

 
 

 
 
Succes, de carnavalscommissie. 
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Agenda 
Dag Datum  

Ma – vr 25 februari – 1 maart Voorjaarsvakantie  

Maandag  4 maart  Start school na voorjaarsvakantie. 

Dinsdag  5 maart Carnaval van 13.15 – 15.15 uur  

Donderdag 7 maart Start Jozefproject 

Vrijdag  8 maart Nieuwsbrief 24 komt uit 
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JOZEFPROJECT 
 
Donderdag 7 maart is het weer zo ver: Het Jozefproject. Dit jaar is het thema ‘De Jozef gaat voor groen’. 
Deze twee weken gaan dus over duurzaamheid en milieu. We leren alles over groene energie, recyclen, de 
plasticsoep, schone auto’s,  afvalverwerking en milieubewuste keuzes maken.  
Bent u of kent u toevallig iemand die in deze branche werkzaam is of hier gewoon heel veel van afweet en 
vindt u het leuk om een les te verzorgen in een van de groepen? Dan horen wij het graag.  
Op donderdag 21 maart is de afsluiting van het project. U bent dan weer van 
harte welkom om een kijkje te nemen in de groepen. Om de afsluiting een 
‘groen’ tintje te geven, lijkt het ons een leuk idee om een kledingruilbeurs te 
houden. Dus heeft u nog goede kinderkleding die niet meer gedragen wordt? 
Gooi het niet weg, maar lever het, op maat gesorteerd,  vanaf 14  maart in. Wij 
zorgen ervoor dat hiervoor alles klaarstaat in het OLC. En misschien ‘ruilt’ u het 
op de afsluiting weer voor iets moois in. 
 

De Jozef gaat voor GROEN! 
 
 
 
DE SCHOOLTUINEN 
 
Over GROEN gesproken. Weet u dat 
we achter de school twee stukken 
grond met schooltuintjes hebben? De 
groepen 4 starten in het voorjaar met 
tuinieren en dit loopt door tot het 
najaar in groep 5. Het bijhouden van 
de tuinen, het poten, planten en 
natuurlijk oogsten doen de kinderen in 
groepjes onder begeleiding van 
ouders, maar ook opa’s, oma’s of 
andere vrijwilligers.  
 
Na de vakantie gaat het seizoen weer 
beginnen. Althans dat zouden we graag willen maar we hebben nog niet voldoende hulp. We hebben voor 
groep 4d nog niemand. Verder is het fijn als bij alle groepen wat meer ouders kunnen komen helpen. dan 
kun je elkaar af en toe eens afwisselen. 
 
Dus zit uw zoon/dochter in groep 4 en heeft u tijd een keer in de week te helpen, graag! Weet u een opa, 
oma of iemand anders die het leuk vindt kinderen te begeleiden bij het tuinieren, geef het aan ons door. Het 
zou zonde zijn als we het tuinseizoen niet van start kunnen laten gaan omdat we geen vrijwilligers hebben. 
 
Onderstaande link is het dropboxadres van Marguerite Janssen, ouder en steun en toeverlaat m.b.t. het 
tuinieren. Klik er gerust op, er staat een leuk filmpje op van de schooltuinen en een folder met uitleg. 

  

https://www.dropbox.com/sh/zd63nmifo3gtryn/AAALhHS9pq2dozxGvpVFiS4ra?dl=0 

  
Schooltuinen, een fantastische, leerzame ervaring voor uw kind! 
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ONDERWIJSSTAKING 15 MAART 2019 
In de vorige nieuwsbrieven hebben we het al genoemd dat op15 maart de school dicht is i.v.m. landelijke 
staking van het onderwijs. Hieronder de brief die binnen de Laurentiusscholen wordt gebruikt om ouders op 
de hoogte te stellen van deze staking.  
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 

Op vrijdag 15 maart 2019 gaan medewerkers in alle onderwijssectoren staken. Ook in het primair 

onderwijs leggen medewerkers het werk neer. 

De meeste collega’s op onze school zullen op 15 maart gaan staken. Dat betekent dat de school geheel 

gesloten blijft en dat uw kind(eren) niet naar school kan(kunnen) 

Indien u problemen hebt met het organiseren van opvang voor uw kind/kinderen, dan kunt u contact 

opnemen met ondergetekende. 

Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te 

leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. De staking van 15 maart is niet 

een op de werkgever gerichte staking, maar een politieke staking. Vakbonden en werknemers hanteren 

dan het middel van staking om druk uit te oefenen op de politiek. 
 
Vakbonden AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek en FvOv roepen op tot een staking op vrijdag 15 maart voor alle 
onderwijssectoren, van het primair onderwijs tot universiteit. De staking maakt onderdeel uit van de actieweek die 
wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op 15 maart op het Malieveld in Den Haag. De AOb,  FNV en 
FvOv vinden dat er in alle sectoren meer geld moet komen voor verbetering van de salarissen. Daarnaast eisen de 
vakbonden dat er geld vrijgemaakt wordt om de werkdruk te verlagen. Andere vakbonden in het primair onderwijs, 
CNV Onderwijs en AVS, doen 
mee aan de actieweek maar 
ondersteunen de staking niet.  
 

Vriendelijke groet namens 

het team van de Jozefschool, 

Marcel Prins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMATIE 
Helaas moeten we melden dat juf Jolanda (Holen) uit groep 4d al eind januari ontslag had genomen om na 
de voorjaarsvakantie op een andere school aan de slag te gaan. Ze gaat nu dichter bij huis werken want de 
afstand huis (Leiderdorp) en school brak haar toch op. Juf Jolanda bedankt voor de periode dat je hier op 
school hebt gewerkt.  
Gelukkig is het gelukt een nieuwe collega te vinden. We zijn blij hier te kunnen meedelen dat we na de 
vakantie een oude bekende mogen verwelkomen op school. Juf Joyce (Tetteroo) komt terug op de 
Jozefschool. Welkom juf Joyce, ze zal op de woensdagen en donderdagen in groep 4d staan, op de 
vrijdagen is ze te vinden in groep 6c.  
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JOZEFBOX 35 
 
Een aantal weken gelden hadden we, na een flinke vertraging, 
Jozefbox 35 klaar. Een dubbel DVD met foto’s en een film van het 
schoolkamp van oktober 2017. 
Voor een deel is deze Jozefbox al uitgeleverd.  
Al vrij snel kwam de eerste melding binnen dat de DVD met de film het 
niet goed deed. We hebben het uitleveren direct gestopt omdat 
inderdaad bleek dat alle DVD’s die fout hadden.  
Ondertussen hebben we nieuwe DVD’s die wel goed zijn. De nog niet 
uitgeleverde Jozefboxen zullen we uiteraard voorzien van een goed 
exemplaar en meteen na de vakantie uitleveren. Ouders/oud 
leerlingen die al de Jozefbox hadden ontvangen krijgen de goede DVD 
via een jonger broertje/zusje of via de post.  
Veel kijkplezier! 
 
 
 
 

Onze Jarigen 

 Tot aan het verschijnen van de volgende  

nieuwsbrief vieren de volgende leerlingen 

hun verjaardag. Gefeliciteerd! 

22 februari 1/2E Elif Demir 

22 februari 3C Zoë Steeneveld 

23 februari 7A Roni Baycuman 

25 februari 5B Shivendro Pirbux 

25 februari 5D Elijah Aways 

27 februari 5A Dinand Hof 

28 februari 1/2B Iris Koole 

2 maart 6B Sander van Adrichem 

2 maart 8A Shreeya Raghoe 

3 maart 4D Noortje Bouzalmad 

3 maart 7D Steve Eldaery 

4 maart 4B Vincent Yarzagaray 

4 maart 7C Ava Buis 

5 maart 1/2A Lois van de Wall 

5 maart 4C Feline Zuiderwijk 

6 maart 1/2E Lieuwe Mollé 

7 maart 1/2B Djezz Netten 

7 maart 5A Tygo van Adrichem 

 

Nieuwe leerlingen 

 Sinds het verschijnen van de vorige 

nieuwsbrief hebben we op school 

mogen verwelkomen: 

Liam van der Linden     groep 1/2f 
 
Veel plezier op de Jozefschool! 
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