
   

 
 
 

 
HERFSTVAKANTIE EN STUDIEDAG 28 
OKTOBER 
Als u deze nieuwsbrief leest staat de herfstvakantie voor 
de deur. Na de herfstvakantie, maandag 28 oktober, 
hebben we voor het hele team een studiedag. De 
kinderen zijn dus de maandag na de vakantie nog vrij. We 
zien iedereen graag weer op dinsdag 29 oktober.  
 
Fijne vakantie! 
 

 
Theatervoorstelling groep 1-2, “Over hoedjes en kalfjes” van theater Hutsepot 
 

Op maandag 14 oktober mochten alle groepen 1-2 naar de voorstelling 
' over hoedjes  en kalfjes' van theater Hutsepot. In de middag kwam er 
een busje op het plein en we zagen al 3 heren rondlopen met allemaal 
spullen. Best al spannend! Om 14.00 uur mochten we eindelijk gaan 
kijken. In de zaal stond een grote kar en speelden 2 heren muziek. De 
derde man speelde de stem van de hoedenmaker. Dit was een pop 
met een kar die op zoek was naar mensen die hij blij kon maken met 
zijn hoeden. Hij hielp 3 mensen (poppen) en we mochten lekker 
meezingen en lachen om de grapjes 
Alle kinderen hebben erg genoten van de voorstelling. 

 
 

ONDERWIJSSTAKING 6 NOVEMBER 2019. 
 
In de vorige nieuwsbrief hebben we hetzelfde bericht geplaatst, we 
herhalen het, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.  
 
Op woensdag 6 november gaan medewerkers uit het primair-, 
speciaal- en voortgezet onderwijs in Nederland een dag staken. Dit 
betekent dat de Jozefschool, net als veel collega-scholen, op deze 
dag gesloten zal zijn. Wij vragen u deze dag zelf de opvang van 
uw kind(eren) te verzorgen.  
Verschillende BSO-organisaties zullen waarschijnlijk, voor de 
kinderen die bij hun op de BSO zitten, aanbieden opvang te 
verzorgen. De kosten hiervan komen voor eigen rekening. We hopen dat ouders, net al bij de eerdere actie, 
met elkaar opvang kunnen realiseren. Alleen in het uiterste geval kunt u, als het u echt niet lukt om opvang 
te regelen, telefonisch contact opnemen met school. Mocht dit het geval zijn dan vragen we u dit uiterlijk 1 
november te laten weten.  
 
Op 6 november start de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer, het moment om te 
staken en van ons te laten horen. Het beeld is je waarschijnlijk bekend: politici die tijdens de debatten op hun 
telefoon kijken. Dus zorgen we dat onze boodschap dáár verschijnt. We kunnen niet genegeerd worden als 
we op dat moment hun aandacht hebben. Woensdag 6 november is daarom de ultieme kans om de begroting 
te beïnvloeden en extra geld voor het onderwijs los te krijgen. 
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Wij vragen om uw steun voor deze staking. Iedereen gaat de 
gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front 
laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. 
Voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst 
van het onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de toekomst 
van uw kinderen en de generaties die volgen!   
 
Bedankt voor uw begrip! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEZOND SNOEPEN 
 
 
 

APPELTJE VOOR DE DORST 
 
In het kader van gezond snoepen krijgen we in de week na de  
herfstvakantie gratis appels voor alle leerlingen. Deze actie 
wordt 100% gesteund en gefinancierd door Dirk van den Broek 
winkelbedrijven NV.  
De appels worden bij ons gebracht door de vestiging van Dirk 
van den Broek uit winkelcentrum Ackershof in Pijnacker. Dank 
voor dit leuke, gezonde initiatief, we zullen het ons zeker laten 
smaken! 

Onze Jarigen 
Tot aan het verschijnen van de volgende 

nieuwsbrief vieren de volgende leerlingen hun 
verjaardag. Gefeliciteerd allemaal! 

 
19 oktober 3A Myliaan Moor 

      
20 oktober 5B Daisy van der Waal 

      
20 oktober 7A Tristan Domenie 

      
22 oktober 4C Deacon Hoekman 

      
22 oktober 5A Jordy Vermeulen 

      
25 oktober 1/2C Winta Weldeabzgi 

      
25 oktober 6A Ivo de Graaf 

      
25 oktober 6D Angel Ploeger 

      
25 oktober 7A Eva Papakosta 

      
25 oktober 7B Stijn Jansen 

      
26 oktober 4A Liz Klatt 

      
27 oktober 8A Iris van de Ree 

      
27 oktober 8D Shawn van Calsteren 

      
29 oktober 7B Fay Janssen 

      
30 oktober 1/2C Dhruv Satavalekar 

      
30 oktober 8D Thijs Vijverberg 

      
31 oktober 6C Jill Pex 

      
31 oktober 8D Basir Sari 

 

Nieuwe leerlingen 

 Sinds het verschijnen van de vorige 

nieuwsbrief is begonnen op school    

Luuk Holleman                         groep 1/2b  

Welkom op de Jozefschool! 
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EEN BEETJE MEE OP KAMP MET GROEP 8 

Op woensdagmiddag 16 oktober zou u, als u nog op school zou zijn, een speld kunnen horen vallen …. De school is 

rond half 2 helemaal leeg …. Ik hoor u denken, een vrije middag? Cursus misschien? Een vergadering buiten de 

deur?  

Nee, wij gaan als team op visite bij het kamp van groep 8. 

Afgelopen maandagochtend zijn er 2 bussen en een handvol auto’s vertrokken naar Loon 

op Zand in het immer gezellige Noord-Brabant, voor een week vol samenwerken, plezier 

maken, elkaar (nog) beter leren kennen, fietsen, zwemmen, optreden, bezoek aan de 

Efteling, struinen over de Drunense Duinen, slapen (of niet 😉) enzovoort. 

Als “thuisblijvers” krijgen wij niet zo heel veel mee van het kamp, op een kort appje van 

een collega na en een inkijkje via de nieuwsbrieven die aan de ouders van de 

leerlingen in groep 8 worden gestuurd, wij draaien samen met de leerlingen van de 

groepen 1 tot en met 7 een gewone schoolweek maar …. Op woensdag mogen wij ook 

het kampterrein betreden en voor een middag en avond ons onderdompelen in de 

magische wereld van het groep 8 kamp! 

Weken van tevoren hangt de lijst in de teamkamer wie er als wat verkleed komt voor één van de jaarlijkse 

hoogtepunten van het kamp, de vossenjacht met de meesters en juffen van school als vos. De inwoners van het 

pittoreske Loon op Zand worden van deur tot deur ingelicht dat er die beruchte woensdagmiddag een invasie zal zijn 

van maf verkleedde en zich enigszins uitgelaten gedragende westerlingen …. Er wordt onderling druk overlegd welke 

attributen er mee gaan, wie waar gaat staan in het dorp en wie met wie mee rijdt.  

We hebben excentrieke schoonmaakdames, wolven, doedelzak spelers, hippies, 

Middeleeuwse jonkvrouw en –heer et cetera et cetera. Het is dat de Efteling (zit om de 

hoek van het kampterrein!) geen vacatures heeft anders waren we daar allemaal zo met 

open armen binnengehaald! De voorpret is leuk, maar het leukst zijn de verwonderde 

blikken van de inwoners van Loon op Zand, die zich vertwijfeld afvragen of de buurt in 

korte tijd zo achteruit is gegaan of dat ze berichtgeving in het plaatselijke suffertje over 

een doorreizend circus gemist hebben. Als de inwoners hun wenkbrauwen een paar 

keer hebben opgehaald en zijn bijgekomen van de schrik komen er 97 groep 8 

leerlingen met begeleiding het dorp in. De plaatselijke middenstand maakt zich direct op 

voor een recordverkoop, maar … de kinderen lopen alleen rond en kijken naar die 

vreemde snuiters, typisch gevalletje van kijken, kijken niet kopen! 

Er wordt wat af geloerd en bekeken en dan het codewoord noemen: “Jozefblauw”, 

waarop de vreemde snuiters moeten antwoorden met: ”past bij jou”, pas dan heb je echt een vos te pakken en 

een stempel op je kaart verdient..... Het levert hilarische taferelen op dat kunt u zich voorstellen! 

Na dit oprechte schouwspel voor alle partijen (leerlingen, teamleden en inwoners) genieten we met elkaar van een 

gezellige bbq, van de verhalen en van de ontspannen sfeer. Daarna is het hoog tijd ons los te maken van het kamp en 

terug te gaan naar waar we vandaan komen.... Nootdorp!  

Mocht u donderdag hebben gedacht bij het zien van één van de collega’s, wat zie ik voor raars of bijzonders? Dan 

kunt u het nu plaatsen! 
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Wij hebben genoten van 

onze middag op visite bij 

groep 8 en hun fantastische 

begeleiders!  

De ouders en broertjes en 

zusjes kunnen vast niet 

wachten ze weer te zien! 

Dat is het mooie van kamp, 

het is heerlijk om te gaan, 

maar ook weer om thuis te 

komen! 

Hele fijne vakantie allemaal 

en graag tot dinsdag 29 

oktober! 

Juf Hester 

 
 
 
 
 
 

 

TOESTEMMING PUBLICATIES FOTO’S EN VIDEO’S 
 
Beste ouders/ verzorgers, we hebben de afgelopen weken in de nieuwsbrief gevraagd of u uw 
beeldvoorkeuren in Social Schools zou willen aangeven, wij zijn hiertoe door de privacywet (AVG) 
genoodzaakt. We hebben helaas nog van lang niet alle ouders hun voorkeur mogen vastleggen. Heeft u 
nog geen tijd gehad om er naar te kijken? Misschien lukt het in de vakantie om er even tijd voor te vinden?! 
U doorloopt de volgende stappen: 

1. Open uw Social Schools 3.0 app (of installeer deze). 
2. Klik op de button “administratie” in de onderste balk. 
3. Klik op de naam van uw kind. 
4. Klik op de button “beeldvoorkeuren” (Button niet in beeld? App even updaten!). 
5. Geef uw voorkeuren aan per onderdeel kunt u dat doen. 
6. Herhaal de stappen 2 t/m 6 als u meerdere kinderen bij ons op school heeft, de beeldvoorkeuren 

geeft u per kind en niet per gezin. 
 
 

Agenda 
Dag Datum  

Ma – vr  21 t/m 25 okt.  Herfstvakantie 

Maandag  28 oktober Studiedag 

Vrijdag  1 november  Nieuwsbrief 8 komt uit 
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Komende zaterdag is Repair Café Nootdorp er weer!  
 Tussen 10.00 en 12.00 uur bent u welkom in: 

  
Kindcentrum De Regenboog 

 Koningin Julianastraat 1 
 2631 BK Nootdorp 

  
U bent welkom met spullen die kapot zijn zoals cd-spelers, lampen, koffiezetapparaten, stofzuigers, videorecorders, 

enz. 
  

Maar ook met kleding waar iets aan moet gebeuren: 
 een knoop aanzetten, een gaatje dichtmaken, een uitgescheurde broek... 

 Onze naaisters draaien daar hun hand niet voor om. 
  

En wat dacht u van fietsen? Voor kleine mankementen bent u welkom. Wordt het te ingewikkeld? Dan wijzen we u 
door naar de fietsenmaker. 

  
Waardeer het, repareer het! Tot zaterdag! 
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