
   

 
 
 
 
LEERLINGEN VAN HET LEERLAB WINNEN EEN PRIJS! 
Voor de coronaperiode hebben de leerlingen van het leerlab deelgenomen aan een project “De Bright Ideas 
Challenge” De leerlingen moesten oplossingen bedenken voor grote uitdagingen. Hoe zorgen we ervoor dat 
ons leven slimmer, schoner en zuiniger is. Door anders te wonen, anders te verplaatsen en anders te 
produceren. En er geldt maar één regel: alles kan, alles mag. 
 
Eerst leerden de leerlingen wat er speelt rondom de drie thema’s: hoe wonen wij in 2050, hoe verplaatsen 
wij ons in 2050 en hoe produceren wij in 2050. Ze deden inspiratie op door echte innovaties te bekijken en 
creëerden hun eerste ontwerpslag bij het maken van hun eigen tekenmachine. Daarna begon het echte werk. 
Aan de hand van ontwerpend leren, werkten teams in een paar stappen hun eigen bright idea uit. Zo origineel, 
creatief en innovatief als maar kan. 
De challenge volgt de 21st century skills en de methode van ontwerpend leren. 
 
De winnaars van de bright ideas challenge 2019/2020 zijn bekend! Uit inzendingen van bijna 30.000 
basisschoolleerlingen uit heel Nederland heeft de jury 15 kampioenen geselecteerd. Waaronder één groepje 
uit het leerlab. Rosa, Sander, Quinten, Jonathan, Anthea en Jayden uit het leerlab en groep 7C hadden 
gewonnen met het volgende idee; 
 
Team:De Waterpanda's       Idee:Ondergrondse snelweg 
De Waterpanda's van de Sint-Jozefschool in Nootdorp kwamen op het idee om een ondergrondse snelweg 
te bouwen. Dat klinkt spannend! Het is ook nog eens milieubewust, de CO2 wordt opgevangen door bomen 
die de CO2 omzetten in zuurstof. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reactie van de leerlingen: 
Sander: Wat? Hebben we gewonnen? 
Quinten: Is dit waar? Ik vind het wel heel speciaal. 
Anthea: Ik ben heel verbaasd, want ik had niet het idee dat we gingen winnen.  
Rosa:  Ik kan het niet geloven! Ik had niet verwacht dat we zouden winnen. 
Jayden en Jonathan: We hadden niet verwacht dat we zouden winnen , omdat er zoveel leerlingen 
meededen.  
Kijkt u hier nog even naar het leuke filmpje: 
https://brightideas.generationdiscover.nl/winnaars-2019-2020/ondergrondse-snelweg/ 
 

 
 
 
 

  19-06-2020  

  27 e  jaargang  

  Nummer  27  

 

Redact i e  :   

Hester  van W aart  en Marcel  Pr ins.   

joze fschool@laurent iusst icht ing.n l   

https://brightideas.generationdiscover.nl/winnaars-2019-2020/ondergrondse-snelweg/
mailto:jozefschool@laurentiusstichting.nl


 

De Nieuwsbrief verschijnt wekelijks  en wordt verzonden via Social Schools 3.0. Kopij aanleveren via  

jozefschool@laurentiusstichting.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. 

Nieuwsbrief Sint Jozef Basisschool               Pagina 2 van 5 
 
 
 
 
TUINOCHTEND 
Morgen, zaterdag 20 juni, is de laatste tuinochtend van dit seizoen. Om half 9 staat 
de koffie en thee klaar, om half 12 sluiten we de tuinochtend af.  
Als u rond de school loopt ziet u dat het groen aan alle kanten omhoog schiet. Er 
moet flink gesnoeid en geschoffeld gaan worden. Extra hulp is wel zeer welkom! 
Wilt u een ochtend komen helpen? Schroom niet, sluit aan, zorgen we er allemaal 
voor dat we “schoon” de grote vakantie in kunnen.  
Uw kinderen hoeven echt niet alleen thuis te zitten. Als ze ook de handen uit de 
mouwen kunnen steken zijn ze van harte welkom.  
KOMT ALLEN !!!!!!!! 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVEN VOORSTELLEN 
Wegens persoonlijke omstandigheden ben ik na mijn eerste dag, 2 juni, op de Jozefschool even afwezig 
geweest. Afgelopen maandag was mijn "tweede eerste dag" als adjunct- directeur.  
Mijn naam is Mirjam Hofland- Van der Kruk, 42 jaar, moeder van 4 kinderen; Bente van 20, Mats van 18, 
Mik van 15 en Stan van 11, getrouwd met Raoul.  
Na het afronden van de Pabo heb ik twee jaar in San Francisco gewoond en  daar op een kinderdagverblijf 
gewerkt. Bij terugkeer in Nederland ben ik in dienst van de Laurentiusstichting gekomen. Ik heb twee jaar in 
Berkel en Rodenrijs gewerkt en ben daarna op de Christoffel in Ypenburg gaan werken. Dertien jaar ben ik 
daar werkzaam geweest als groepsleerkracht en de laatste vier jaar als adjunct-directeur. 
 
Op de Jozefschool heb ik me direct enorm welkom gevoeld. Ik ben in verschillende klassen geweest en heb 
daar kennis gemaakt met de leerlingen en heb de prettige sfeer in de klassen ervaren. Ik kijk er naar uit u, 
de ouders, te ontmoeten. Met elkaar, u als ouders, het team en directie, kunnen we de kinderen helpen het 
beste uit zichzelf te halen en hen te laten groeien! 
 
Groeten en tot kijk, Mirjam. 
 

Onze Jarigen 
Tot aan het verschijnen van de volgende nieuwsbrief 

vieren de volgende leerlingen hun verjaardag. 
Gefeliciteerd allemaal! 

 
20 juni 7A Yanick 

      
22 juni 4C Tyler  

      
22 juni 7A Nagib  

      
23 juni 5A Gijs  

      
23 juni 7B Tygo  

      
24 juni 6D Riv  

      
25 juni 4A Quinn  

 

Agenda 
 

Za 20 juni  Tuinochtend van 08.30 – 11.30 uur! 

Ma 22 juni Studiedag 

Vr 26 juni  Nieuwsbrief 28 komt uit 
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FORMATIE 2020-2021: 
DOORSCHUIVEN GROEPEN EN BEZETTING LEEKRACHTEN: 
 

Groep schooljaar 2019-2020: Wordt in 2020-2021 groep:  In lokaal  

Reeds aanwezige kleuters, aanmeldingen worden 
verdeeld evt. in overleg met IB’er, waarbij aantal, 
verhouding jongens/meisjes en oudste 
/middelste/jongste in de gaten gehouden wordt.  

 

1/2a – juf Esmaralda 6 
1/2b – juf Corrie, juf Chantal (ma) 7 
1/2c – juf Chantal, juf Melissa (ma/di) 8 
1/2d – juf Josien  9 

Leerkrachten1/2 maken samen met IB en directie 
een verdeling oudste kleuters in twee groepen 3.  

3a – juf Iris B, juf Donna (do) 10 
3b – juf Hanneke, juf Jolanda (ma) 22 

3c – juf Thirza, juf Ellis 4a – juf Yvonne, juf Ellis (do/vr) 27 
3a – juf Iris B 4b – juf Lianne 28 
3b – juf Hanneke 4c – juf Limke 29 

4a – juf Yvonne, juf Natasja 5a – juf Renate, juf Joyce (wo/do/vr) 32 
4b – juf Lianne 5b – Juf Susanne 33 
4c–  juf Limke 5c – juf Yvette 34 

De leerkrachten van de vier groepen 5 maken samen met 
IB en directie een verdeling van de kinderen in vier 
groepen 6. 

6a – juf Diana, juf Marjet (do/vr) 11 
6b – meester Levy 26 
6c – juf Shraddha, juf Sabine (vr) 25 
6d – meester Jan, juf Lisa (wo/do/vr) ** 30 

De leerkrachten van de vier groepen 6 maken samen met 
IB en directie een verdeling van de kinderen in drie 
groepen 7. 

7a – meester Sidney, juf Pauline (vr) 20 
7b – juf Manon 19 
7c – juf Thirza, vacature (wo) 18 

7c – meester Jan 8a – juf Conny, juf Wendy (do/vr) 14 
7b – juf Manon 8b – meester Mark 13 
7a – meester Sidney 8c – meester Stephan, vacature (vr) 12 

**  Juf Lisa is zwanger. Van half september tot half februari zal zij met verlof zijn. Meester Jan staat gedurende haar verlof fulltime voor de groep.  

 
Hieronder een overzicht van de ambulante collega’s: 
 Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag 

Invulling ambulante 
tijden LB’ers 

Juf Sabine 
Juf Ellis 

  Meester Jan 
(na half feb.) 

Meester Jan 
(na half feb.) 

Zorg / IB juf Miriam 
juf Mieke 

juf Pauline 

juf Miriam 
juf Pauline 

juf Miriam 
 

juf Miriam 
juf Mieke  

juf Miriam (1/2)  

Muziek meester Laurens meester Laurens  meester Laurens meester Laurens 

Bewegings- onderwijs meester Pim meester Pim meester Pim 
 

meester Pim meester Pim 
meester Stephan 

Administratie juf Karin juf Karin (1/2)  juf Karin (1/2) juf Karin (1/2) 

Conc/schoonm meester Hendrik 
juf Carmelita 

meester Hendrik   
juf Carmelita 

meester Hendrik  
juf Carmelita 

meester Hendrik  
juf Carmelita 

meester Hendrik 
juf Carmelita 

Directeur juf Hester juf Hester juf Hester juf Hester juf Hester 

Adjunct dir. Juf Mirjam Juf Mirjam Juf Mirjam Juf Mirjam  

Lkr.ondersteuner 
 

juf Annelies juf Annelies juf Annelies  

Onderwijsass. juf Donna juf Donna    

Plusklas   juf Marjet   

ICT     Meester Sidney ½  

 
Na het ontvangen van deze nieuwsbrief ontvangen de groepen die gemixt worden de groepsindeling voor het 
komende schooljaar middels een apart Social Schools bericht.  
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Op het formatieoverzicht hierboven mist u een aantal namen. We krimpen, hebben minder formatie, maar 
gelukkig hoeft niemand gedwongen weg. Zo nemen we afscheid van juf Natasja, meester Bart en juf 
Sanne, zij gaan alle drie op een andere school werken. Meester Aad en meester Marcel gaan beide met 
prepensioen.   
 

WE HOUDEN NOG EVEN VOL …………………… 
We houden ons nog steeds keurig aan alle coronamaatregelen. Complimenten voor een ieder. We weten 
hoe raar het voor u als ouder is ( en voor ons ook) om niet mee naar binnen te lopen, even een vraag te 
stellen of met andere ouders gezellig bij te kletsen. We weten allemaal dat dit de komende vier weken niet 
meer zal veranderen.  
We blijven keurig netjes handen wassen, na iedere pauze, spelen gescheiden buiten en eten in de klas 
gaat prima. We schatten in dat we nog wel twee keer dit schooljaar moeten shoppen om de handoekrollen 
en zeep aan te vullen. En wat dacht u van de desinfecterende doekjes, er gaan dozen doorheen. De tafels 
zijn nog nooit zo schoon geweest.  
 
Er bestaan wat verschillende afspraken m.b.t. traktaties. De huidige afspraak 
is: Is uw zoon/dochter jarig dan mag er in de klas getrakteerd worden. Dat 
mag wat eetbaars zijn maar dan wel apart verpakt. De traktatie gaat mee naar 
huis, dan kunt u zelf bepalen of het wel of niet opgegeten mag worden. En 
sorry jarige Jopjes, we gaan nog niet de klassen rond. We zien al sippe 
gezichten want niet langs de directie wil zeggen ook geen clowntje op je kaart. 
Dat probleem lossen we nu meteen op. Het clowntje wat je hierbij ziet is een 
originele meester Marcel clown. Druk het blad af, knip de clown uit en plak 
hem op je verjaardagskaart. Nog leuker: teken hem gewoon na.  
 
 

SCHOOLFOTO’S 
Vandaag hebben de kinderen de schoolfoto’s mee naar huis gekregen. Als u de foto’s leuk vindt en wilt 
houden dan kunt u het pakje open maken / het plastic verwijderen. Let wel op, aangebroken pakjes moeten 
betaald worden, die kunnen dus niet meer ingeleverd worden.  
In het pakje zit informatie waarmee u een éénmalige machtiging afgeeft. Wilt u de foto’s hebben dan vult u 
deze machtiging in en deze laat u door uw zoon/dochter bij de eigen leerkracht inleveren. Dit omdat de 
leerkrachten een verzamelenveloppe hebben waarop ze afvinken wie de machtiging of de foto’s heeft 
ingeleverd. Het zou fijn zijn als alle machtigingen/foto’s vrijdag 3 juli weer terug zijn.  
 
Dan zijn er ook nog broertjes/zusjes foto’s gemaakt. Het is niet gelukt die voor vandaag uit te zoeken en 
over de goede groepen te verdelen. Deze komen volgende week z.s.m. mee naar huis.  
 

HET GROEP 8D “END EVENT”  
Wat een opluchting voelde we toen we te horen kregen dat het 
geplande Groep 8D 'End Event' door mocht gaan. De paniek 
sloeg ons ook even om het hart omdat we nog  maar 1 week 
voorbereiding hadden, voor de afgesproken datum. Uitstellen 
was voor ons geen optie en na een spoed overleg en een paar 
telefoontjes werd ons duidelijk dat we het ook echt gingen redden. 
 
Woensdag 3 juni hebben we met heel groep 8D een obstacle run 
gehouden op de terrein van de Notelaer.  
Het was heerlijk weer en de kinderen hebben het super naar hun 
zin gehad. Er werd veel gelachen, samengewerkt en fanatiek 
meegedaan. 
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Er waren 4 teams met elk een teamleiders met allemaal een eigen 
teamnaam, die daar terplekke werden verzonnen. Zo hadden we 
Team ‘HERRES’ van Meester Stephan,  
Team ‘De Mudmasters’ van Meester Pim, Team ‘De Wilko’s #6’ 
was onder leiding van Meester Laurens en Meester Bob was 
teamleider van Team ‘Chicken Wings’. 
 
Na de obstacle run en het water- glij-spel was er een spontane 
sprong in de sloot. Na dat de teamleiders het op de run het nog 
een tegen elkaar hadden opgenomen, was het tijd om de 
barbecues aan te steken en alle natte kleding te vervangen voor 
droge. 
 

Wij zijn ontzettend blij dat we dit, in dit rare schooljaar, toch nog voor groep 8D hebben kunnen organiseren 
en dat ze nog eens terug denken aan deze beleving in hun laatste jaar op de basisschool. 
Ook willen wij de ouders van 8D bedanken voor het vertrouwen in ons als contactouders. 
De meesters bedankt voor jullie bijdrage, maar vooral bedanken wij de kids uit 8D, we hebben het voor jullie 
gedaan maar juist jullie hebben deze dag ook tot een succes gemaakt. 
 
Liefs 
Sabine & Saskia,  Contactouders 8D. 
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