
   

 
 
 
 

SINTERKLAASFEEST 
Beste ouders/verzorgers, 
De Sint is inmiddels in ons land en doet de kinderharten weer sneller kloppen. Ook 
dit jaar zal hij een bezoek brengen aan de Jozefschool. 
Omdat juf Hester volgend schooljaar het stokje van meester Marcel over  zal nemen 
als directeur, is de positie van 'adjunct-directeur' nog vrij. Geloof het of niet, maar 
vier pieten hebben op deze vacature gesolliciteerd! Van deze 'sollicitatieprocedure' is 
een mooi filmpje gemaakt. Deze is in alle klassen bekeken. Als Vreedzame School-
zijnde mogen de kinderen stemmen welk van de vier pieten zij het liefst als adjunct-directeur zouden zien. 
De pieten zullen de stembiljetten, waarop de kinderen hun keuze kunnen aangeven, ergens in de komende 
weken ophalen en de uitslag zal later bekend worden gemaakt. Hieronder vindt u de link naar het filmpje. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_8LjRGf6FWQ 

 
Op donderdag 28 november mogen de kinderen hun schoen zetten op school. Graag op deze dag een 

schoen, voorzien van naam, meegeven aan uw zoon/dochter. 
 
Allemaal een fijn Sinterklaasfeest, de Sint-commissie.  
 
 

INSCHRIJVEN BROERTJES EN ZUSJES 
Het is handig te weten hoeveel kinderen er volgend schooljaar instromen. Dit i.v.m. de 

planning, de begroting en de formatie. In de meeste gevallen zijn broertjes en zusjes van onze huidige 
leerlingen, die volgend schooljaar 4 worden, al ingeschreven. Maar soms is dit nog niet gedaan. Mocht dit bij 
u het geval zijn loop dan even langs voor een aanmeldingsformulier. Twijfelt u, bel of kom even langs, dan 
kijken we of uw zoon of dochter al in het administratiesysteem staat.  
 

NIEUWE MR-OUDERS 
De afgelopen periode zijn er drie nieuwe ouders bij de medezeggenschapsraad gekomen. Hieronder stellen 
zij zich aan u voor: 
 

John (tevens de voorzitter): 
Als één van de leden in de Medezeggenschapsraad van de St. Jozefschool wil ik me 
even voorstellen. Mijn naam is John Kardol en ik ben vader van Bastiaan (groep 4b) en 
Caroline (groep 2a). Ik werk voor de Brandweer binnen de Veiligheidsregio Haaglanden. 
Sinds het schooljaar 2018/2019 ben ik, als oudervertegenwoordiger, lid van de MR. 
Vanuit de MR denk ik graag mee over de vraagstukken waar de school mee te maken 
heeft. Om er zeker van te zijn dat die onderwerpen besproken worden die ‘de ouders’ 
belangrijk vinden, is inbreng van alle ouders welkom. Benader mij of één van de andere 
MR-leden of stuur een berichtje naar het MR-mailadres (mr@sint-
jozefschool.nl) als er zaken zijn die zeker op onze agenda gezet 

moeten worden 
 
Mijn naam is Wouter van Steenbergen. Ik heb een dochter, Roos, en (vanaf februari 
2020) een zoon, Siem, op de Jozefschool. Ik werk in het dagelijks leven als ICT 
adviseur bij het Rijksvastgoedbedrijf. Ik wil graag als ouder meedenken met het beleid 
en de belangrijke ontwikkelingen van deze school, daarom heb ik me aangemeld als lid 
van de MR.  
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Priscilla: 
Hallo, mijn naam is Priscilla Freen en ik wil mij graag voorstellen als MR-lid. Ik ben 
getrouwd en moeder van de tweeling Levi & Finn. 
Ik werk als Manager ICT voor DUO. DUO verzorgt o.a. de bekostiging aan 
onderwijsinstellingen. Vanuit mijn werk ben ik dan ook geïnteresseerd in 
financieringsstromen binnen het onderwijs en kan vanuit hier een bijdrage leveren aan 
de MR. Als lid van de oudergeleiding in de MR wil ik bijdragen aan de goede 
gesprekken tussen school en ouders op het gebied van beleid. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Onze Jarigen 
Tot aan het verschijnen van de volgende 

nieuwsbrief vier(d)en de volgende leerlingen hun 
verjaardag. Gefeliciteerd allemaal! 

 
16 november 1/2A Hailey Smit 

      
16 november 3C Shain Jagai 

      
17 november 1/2B Daphne Tas 

      
17 november 7B Aviva Rijnaars 

      
18 november 4B Lars van der Wielen 

      
18 november 7C Jad Asfour 

      
19 november 1/2B Maliq Gönen 

      
19 november 6A Rosalien Premchand 

      
19 november 6A Noor Zwenger 

      
19 november 7A Koen van der Putten 

      
20 november 7B Noah Pronk 

      
20 november 8D Kyan van den Bergh 

      
21 november 1/2B Elyana Abrham Bereke 

      
24 november 1/2B Léna Jenner 

      
24 november 6A Hidde van Zeggelaar 

      
24 november 8C Kaya Özsoy 

      
26 november 3B Bruce Broekhuizen 

      
26 november 5C Stijn Kraak 

      
26 november 6A Luuk van der Helm 

      
26 november 6A Puck van der Helm 

      
27 november 4A Fenna van Loon 

      
28 november 4A Camiel van Surksum 

      
29 november 3A Mike Pex 

 

Agenda 
  

Vr. 29 nov. Nieuwsbrief 11 komt uit. 
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SCHOOLFRUIT 
Afgelopen week was al weer de tweede week waarin we dozen en kratten vol fruit kregen. 
Drie stuks fruit per kind op een school van onze omvang is bij elkaar aardig wat. Maar 
gelukkig hebben we ouderhulp om alles uit te tellen en te verdelen over de klassen. Deze 
week kregen we kaki, kiwi en peer. Volgende week krijgen we tomaatjes, sinaasappel en 
appel. Smullen maar! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRIJS GEWONNEN 
Yenna uit groep 6d had bij Hoogvliet een prijs gewonnen. Ze had een puzzel opgelost in een vakantieboek 
en dit ingestuurd. Leuk zult u denken. Inderdaad, maar het werd nog leuker, het was een prijs voor haar hele 
groep. Gisteren, donderdag 20 november, kwam men de prijs uitreiken. In een prachtige oldtimer (waar 
juffrouw Iris meteen verliefd op was), compleet met hooibalen en uiteraard een Hoogvliet vlag. Alle kinderen 
kregen een doos vol fruit en ander lekkers.  
Yenna gefeliciteerd en bedankt. Laten we zeggen: “Volgende keer ook gewoon weer meedoen hé!”.   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

UPDATE OUDERBIJDRAGEN 
Afgelopen vrijdag is de mailing inzake de ouderbijdrage verstuurd. We zijn er erg blij mee dat de betalingen 
binnen stromen, zodat we de kinderen weer leuke activiteiten kunnen aanbieden en avonturen kunnen 
laten beleven. We hebben op dit moment 250 ouderbijdragen ontvangen van de 559 leerlingen. Daarmee 
komen we op een score van al bijna 45% en dat binnen een week tijd. Namens de kinderen bedankt voor 
jullie bijdrage! 
 
Mocht u vragen hebben over de mailing of over de ouderbijdrage, dan kunt u een e-mail sturen naar 
miranda@orsint-jozefschool.nl. 
 
Miranda Broodman (Penningmeester van de Ouderraad)  
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TUINOCHTEND 
Zaterdag 9 november was er weer een tuinochtend. Helaas waren er dit keer niet zoveel 
ouders, maar met de vier ouders die er wel waren is weer veel werk verzet. Zo zijn er bomen 
op het Blokkenplein gesnoeid, is er een sleuf gegraven voor bloembollen (die in de week erna 
door de groepen 3 zijn gepoot) en is het gras gemaaid. Zeker dit laatste is ook altijd een 
behoorlijke klus.  
Bedankt ouders voor jullie inzet. tot de volgende keer.  
 

 
KLUSAVOND 

Afgelopen maandag 18 november werd de tweede klusavond van dit schooljaar 
gehouden. Er waren 10 ouders aanwezig. We begonnen even na zeven uur met het 
afwerken van de klussenlijst. Zo zijn er in diverse lokalen planken, planborden, 
staaldraden, wc rol houder, e.d. opgehangen. In het muzieklokaal is op de ramen een 
strook folie geplakt, de regenpijp bij de schuur op het Tante Nel plein is weer eens 
vervangen en de verduisteringsgordijnen in de oude speelzaal zijn nagekeken en deels 
weer  vastgemaakt. Rond half 10 waren de eerste ouders klaar en was de lijst leeg. Tegen 
tienen was ook het plakken van het folie klaar en sloten we de avond met een drankje af.  
Ouders bedankt voor jullie inzet en tot de volgende klusavond die gepland staat op 
maandag 20 januari.  

 
 

EXTRA KLUSDAG 
We willen kijken of het lukt om voor zaterdag 30 november een extra kluszaterdag 
te organiseren. Dit om verlichting aan te brengen op het Tante Nel plein. De 
bedoeling is led-lichtsnoeren langs de gevels te bevestigen zodat we in de 
donkere wintermaanden een gezellig verlicht plein hebben.  
Alles staat of valt natuurlijk bij het feit of we voldoende hulp krijgen. Het is een 
flinke klus waarbij zeker zo’n 85 meter lichtsnoer opgehangen moet worden. We 
kunnen van drie kanten tegelijk werken, dus alle hulp is welkom.  
De klusteamleden hebben een uitnodiging ontvangen maar we hopen dat meer 
ouders een keer kunnen helpen. Dus ook als u geen lid bent van het klusteam en 
u heeft zaterdag 30 november een paar uurtjes tijd, kom helpen. Mail even dat u kunt komen of loop even 
langs de directiekamer.  
We zorgen dat om 09.00 uur de koffie klaar staat. Werken we door tot in de middag dan zorgen we voor 
broodjes en soep. Uiterlijk 14.30/15.00 uur zullen we stoppen.   
Helpt u mee het gebouw meer uitstraling te geven? Graag! 
Marcel Prins.  
 
 

RAPPORTGESPREKKEN GROEPEN 1/2 
Vrijdag 6 december krijgen de groepen 1/2 en de groepen 8 hun eerste rapport mee. Voor de groepen 1/2 
zijn die week erop de rapportgesprekken. Die worden gehouden op dinsdag 10 en donderdag 12 december 
tussen 16.00 en 17.00 uur en na 18.00 uur. Vanaf volgende week vrijdag, 29 november 16.00 uur kunt u voor 
uzelf een dag en tijd inplannen via Social Schools. Handig om alvast te weten! 
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