
   

 
 
 
 
 

TUINOCHTEND 
Morgen, zaterdag 18 januari, is er weer een tuinochtend. Heeft u zin om een keer een ochtend te komen 
helpen, vanaf 09.00 uur bent u van harte welkom. De koffie en thee staat klaar. We doen 
opruimwerkzaamheden, gaan snoeien en maaien en houden zo met elkaar de tuinen rond de school op 
orde. Kinderen die ook de handen uit de mouwen willen steken kunt  u uiteraard meenemen. Tegen twaalf 
uur ruimen we weer op. Komt u ook een keer? Graag! 
 
 

KLUSAVOND 
Aanstaande maandag 20 januari is er weer een klusavond. We zijn al bezig een klussenlijst te maken. Bent 
u geen lid van het klusteam maar vindt u het leuk een keer te komen helpen dan bent u de 20ste natuurlijk 
van harte welkom. Klusavonden beginnen om 19.00 uur en we eindigen meestal rond 22.00 uur.   
 

STUDIEDAG 
Volgende week woensdag 22 januari hebben we voor het gehele personeel weer een studiedag. De 
kinderen zijn deze dag vrij. We hebben die dag een vol programma. Zo gaan we het onder andere hebben 
over de 21ste century skills, over het verzuimprotocol, het uitproberen van groepsplannen in verschillende 
nieuwe formats en het gedragsprotocol.  
 
 

 

 
 
 

KERSTBOMENACTIE 
De kerstbomenactie die door de leerlingenraad bedacht was heeft uiteindelijk € 22,50 opgebracht. Een leuk 
bedrag waar we weer wat nieuwe ballen voor kunnen aanschaffen. We bedanken Thorsten (8a) en Daan 
(8b) voor de organisatie van deze actie!  

 

Onze Jarigen 
Tot aan het verschijnen van de volgende nieuwsbrief 

vieren de volgende leerlingen hun verjaardag. 
Gefeliciteerd allemaal! 

 
18 januari 5C Mels van der  Sman 
      
18 januari 8A Noa Berkhuijsen 
      
19 januari 5C Jason Khuu 
      
19 januari 6B Davey Holleman 
      
19 januari 8D Axel Zijlstra 
      
20 januari 6B Amin El Oudaoui 
      
21 januari 7C Silas de Jong 
      
22 januari 5D Elisa van Bochove 
      
23 januari 6B Eva van der Sluis 
      
23 januari 7A Moreno Tenreiro Y Fernandez 
      
24 januari 5B Ela Uyar 
      
24 januari 7A Sylvie Yarzagaray 
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NATIONALE ONDERWIJSSTAKING 30 EN 31 JANUARI a.s. 
De media staan er bol van: Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari hebben de vakbonden (weer) 
opgeroepen tot 2 nationale stakingsdagen in het primair- en voortgezet onderwijs. Ons bestuur en onze 
leerkrachten steunen deze staking en onderschrijven het belang ervan. Dat betekent dat de school op 30 
en 31 januari gesloten is.  
 
Wij vinden het vervelend dat wij u mogelijk (weer) organisatorische overlast bezorgen. Dat spijt ons 
oprecht. Wij vinden het echter belangrijk om de kwaliteit van het onderwijs van uw kinderen (en de kinderen 
van de toekomst) blijvend op alle vlakken te verbeteren. Daarvoor is een krachtig signaal richting de politiek 
noodzakelijk.  
 
CAO-akkoord december nog onvoldoende  
In december 2019 is een nieuw CAO-akkoord gesloten over salarisverhoging voor alle personeelsleden in 
het onderwijs. Een mooi resultaat, maar helaas moeten wij dit wel gedeeltelijk betalen uit eigen 
schoolmiddelen. Daardoor hebben we als basisschool in zijn geheel netto zelfs minder te besteden dan het 
vorige kalenderjaar. Een zogenaamde sigaar uit eigen doos dus. Ook is er nog altijd geen geld voor het 
formeren van kleinere klassen en het realiseren van betere voorzieningen voor zowel leerlingen als 
leerkrachten. Er zijn geen afspraken om de overbodige administratieve workload te verminderen. En er zijn 
geen structurele oplossingen om het steeds nijpender wordende lerarentekort op te lossen.  
 
Vervanging wordt steeds lastiger  
Voor vervanging is nu al bijna geen (externe) kandidaat meer te vinden. Uitzend- en bemiddelingsbureaus 
vragen torenhoge, buitenproportionele tarieven en op verschillende scholen, ook binnen onze stichting, 
vertoont de formatie gaten. In onze regio horen en merken wij dat er al regelmatig voor de oplossing wordt 
gekozen om groepen op te delen of zelfs naar huis te sturen. Het woord oplossing is eigenlijk een 
verkeerde, want voor wie lost dit iets op?  
Tot nu toe weten wij op de Jozefschool de vervanging redelijk goed op te lossen, door de extra inzet van 
parttime werkende collega’s, het schuiven van taken en werkzaamheden en de inzet van de invalpool. 
Maar ook wij merken dat het steeds lastiger wordt! Daarover hebben wij u vorige week ook een bericht 
gestuurd via Social Schools (“wikken en wegen”d.d. 8/1/2020).  
 
Ludieke actie: doet u mee?  
Wij zullen dus deelnemen aan de staking in de hoop het (basis)onderwijs structureel te verbeteren. Maar 
we willen ook op een positieve manier aandacht te vragen voor onze zorgen. Daarom organiseren we een 
ludieke actie op de eerste stakingsdag, donderdag 30 januari. Op die ochtend willen wij van 8.30 tot uiterlijk 
11.00 uur en zogenaamde lipdub opnemen; een filmpje van een paar minuten zonder onderbrekingen of 
bewerking, vaak op muziek. In die film zal (een deel van) het team onze standpunten tonen. Sportparkweg 
6-8, 2631 GA Nootdorp, Tel: 015-3109654, www.sint-jozefschool.nl, jozefschool@laurentiusstichting.nl  
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De film willen wij delen via lokale en sociale media met als doel om de saamhorigheid binnen onze school 
met teamleden en (bij voorkeur ook) ouders te tonen en te delen, om in brede(-re) zin een positieve 
gemeenschappelijke boodschap uit te dragen.  
 
De boodschap wordt daarom nog krachtiger als ook ouders en verzorgers deelnemen aan en te zien zijn in 
de film. Deelt u onze zorgen? En wilt u ook een bijdrage leveren? Kom dan op donderdag 30 januari om 
8.30 uur naar school voor het bespreken van het plan en aansluitend de opname van het filmpje. Wij 
verwachten om uiterlijk 11.00 uur klaar te zijn. Wilt u meedoen? Stuur dan een e-mail naar 
jozefschool@laurentiusstichting.nl, bij voorkeur voor dinsdag 28 januari, zodat wij een inschatting kunnen 
maken van de bijval die wij kunnen verwachten.  
 
Tot slot  
Wij danken u bij voorbaat voor uw steun, begrip en meedenken in dit landelijke probleem, dat ook lokaal 
zijn weerslag heeft, op ons, maar ook op u en uw kind(-eren). Heeft u vragen? Wij staan u graag te woord.  
 
Hartelijke groeten, Marcel Prins & Hester van Waart. 
 
 

 

 

 
 
BHV HERHALING 
Afgelopen woensdagmiddag hebben 12 collega’s meegedaan aan de 
jaarlijkse BHV herhalingstraining. Dat was weer een middag lang 
reanimeren, verbanden aanleggen, vragen beantwoorden, een middag 
compleet met Lotus slachtoffer en een e-learning programma wat 
iedereen vooraf heeft moeten doen.  
Twee collega’s waren verhinderd en zullen de herhaling meedoen op 
een andere school. Dan gaan vier collega’s binnenkort de basiscursus 
BHV doen. Uiteindelijk hebben we dan 18 BHV’ers in school, dat moet 
toch een veilig gevoel geven! 
 
 
 

 
 
 

 

Agenda 
  

Za 18 jan Tuinochtend van 09.00 – 12.00 uur. 

Ma 20 jan Klusavond, aanvang 19.00 uur. 

Wo 22 jan Studiedag, kinderen zijn deze dag vrij. 

Do 23 jan Vergadering MR, aanvang 20.00 uur. 

Vr. 24 jan. Nieuwsbrief 17 komt uit.  
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Beste ouders/verzorgers van de kinderen van deze 
school,  

 

Groep 7b zamelt legen flessen in voor statiegeld 

vanwege de bosbranden in Australië. Er zijn al een 

half miljard dieren in Australië doodgegaan. Dus 

wij vragen u lege flessen mee te nemen naar 

school. We doneren het geld aan het Rodekruis. 

De lege flessen kunnen voor 28 januari 

ingeleverd worden in het OLC, de aula en de hal 

bij de hoofdingang. Probeer zoveel mogelijk 

flessen uit jullie buurt te verzamelen.   

  

Groetjes Cas & Tygo   

 
 
 

Noot: wij ondersteunen deze actie die Cas en Tygo zelf hebben opgezet van 
harte. U ook? We hopen dat het een succes wordt, levert u ook uw lege flessen 

in? 
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