
   

 

 
 
 

TOESTEMMING PUBLICATIES FOTO’S EN VIDEO’S 
 

HERHAALDE OPROEP! 140 OUDERS HEBBEN AFGELOPEN WEEK DE LIJST 
INGEVULD. NOG 434 OUDERS TE GAAN. OP NAAR EEN 100% DEKKING, VOLG 
DE STAPPEN DIE HIERONDER STAAN EN VUL DE VOORKEUREN IN.  
 
We vragen u het formulier “Beeldgebruikvoorkeuren” op Social Schools 3.0 
in te vullen. Het handigste is dit vanuit de app te doen. Open de app, klik 
op de naam van uw kind en dan ziet u een balkje “Beeldgebruikvoorkeuren”. 
Als u daarop klikt ziet u onderstaande mogelijkheden en kunt u uw voorkeur 
aangeven. Heeft u meerdere kinderen op school dan moet u dit voor ieder 
kind apart invullen. Ziet u bij het kind niet het balkje 
“Beeldgebruikvoorkeuren” dan moet u de app even updaten. Voorkeuren 

kunt u ten alle tijden aanpassen.   
 
Op een aantal informatieavonden is aan ouders gevraagd een papieren versie in te 
vullen om toestemming te geven voor het gebruik van foto’s. Deze komen hiermee te 
vervallen. Ook de formulieren die veel ouders ingevuld hebben toen dit AVG verhaal 
ging spelen, begin schooljaar 2018-2019, vervallen hiermee. Excuus voor het dubbele 
werk.  
 
De opties die u te zien krijgt: 

 

De Social Community van Social Schools  Informeren van ouders over de activiteiten 

binnen een groep. Dit is inclusief de nieuwsbrief 

en de schoolgids, deze worden via Social 

Schools verspreid.  

De website van de school  Informeren van (toekomstige) ouders en 

kinderen over de school, het gegeven en te 

volgen onderwijs en diverse 

onderwijsactiviteiten. Dit is inclusief de 

schoolgids en nieuwsbrief, deze vindt men 

terug op de website 

Op het social-media account van de school 

(Facebook) 

Informatie verspreiden over activiteiten en 

ontwikkelingen op school. Op dit moment 

hebben wij nog geen actief Facebook account, 

dit is wel in ontwikkeling. 

In artikelen/advertenties in de krant Foto’s ter illustratie van het artikel of 

advertentie. 

Beeldmateriaal schoolkamp en eindmusical.  Kan meteen ingevuld worden maar geldt pas 

voor als uw kind in groep 8 zit.  

 
Alvast bedankt voor uw medewerking!   (Zie voor complete tekst van dit artikel: nieuwsbrief 2) 
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VRIJWILLIGERSAVOND 
Volgende week vrijdagavond, 27 september, houden we weer onze 

vrijwilligersavond voor die ouders en vrijwilligers die het schooljaar 2018-2019 

structureel geholpen hebben binnen de school. Er zijn voor de zomervakantie weer 

heel wat uitnodigingen de deur uitgegaan. We hopen dat het weer een gezellige, 

drukke avond wordt. En lekker natuurlijk want wij bieden u een heerlijke BBQ aan.  

De avond begint om 18.00 uur en duurt tot 21.00 uur. Alle vrijwilligers, tot volgende 

week.  

ONZE MOESTUINEN 
Op de informatieavonden hebben we aan de ouders van de groepen 4 gevraagd wie er willen helpen in de 
moestuin. Want alle groepen 4 hebben een stuk moestuin waar verschillende groenten en bloemen op 
verbouwd worden. Hartstikke leuk natuurlijk. Het werk voor de groepen 4 en de nieuwe hulpouders begint 
straks pas als de tuinen winterklaar gemaakt moeten worden. Want het moestuinseizoen maken de kinderen 
nu af in groep 5. Want nu na de vakantie is het oogsten geblazen. Nog veel leuker dan hartstikke leuk. Wat 
dacht je van de courgetten die uit de tuin van groep 5d kwamen. Wij kunnen die trotse gezichten wel 
begrijpen. Super! 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Onze Jarigen 
Tot aan het verschijnen van de volgende nieuwsbrief 

vieren de volgende leerlingen hun verjaardag. 
Gefeliciteerd allemaal! 

 

21 september 5C Emilia Orlov       
23 september 1/2B Leon Germishuys       
24 september 6A Quinten ter Steege       
24 september 8A Rose-Harley Heidt       
25 september 3C Dean  de Visser       
26 september 8B Ishe Philippens       
27 september 4A Jolijn Rense       
27 september 5A Berfin Karabulut       
27 september 5C Tess Paas       
27 september 6A Sem Steba 
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PRINSJESDAG 
Hallo allemaal,  
Wij, alle groepen 8, en begeleiding zijn op dinsdag 17 september naar Den Haag geweest. Op dinsdag 17 
september was het natuurlijk Prinsjesdag en wij waren uitgenodigd om dit mee te maken.  
 
We moesten vroeg op pad want we gingen met de tram  naar den Haag. Een avontuur op zich! Het was heel 
druk in de stad maar we zijn langs de tweede kamer gelopen, zwaaiend naar alle politieagenten, via het 
buitenhof zo naar de grote kerk.  
 
Toen we hier waren vertelden verschillende mensen van verschillende geloven over het klimaat. Heel erg 
actueel dus! Het leuke hiervan was ook dat er bijzondere muziek van elk geloof was.  
 
Het hoogtepunt voor de kinderen (en ook de begeleiding) was de ontmoeting met minister - president Mark 
Rutte. Juf Karin heeft even een onderonsje met hem gehad en we hebben een mooie selfie en handtekening 

(iemand heeft zelfs telefoonnummers uitgewisseld van de juffen aan Mark 😉) 

 
Na de kerkdienst even spelen in de speeltuin en lekker geluncht en toen weer richting Nootdorp.  
 
Wat een feestdag!  

Door de werkgroep Koningsrelaties van de Jozefschool, 

juf Karin en juf Sanne.   
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ONTWIKKELINGSGESPREKKEN 
Op maandag 7 oktober en woensdag 9 oktober worden weer de 
ontwikkelingsgesprekken gehouden met de ouders van  
kinderen uit de groepen 3 t/m 8.  
Ook nu weer kunt u via Social Schools een dag en tijd voor u 
zelf inplannen. Dit kan vanaf vrijdag 27 september 16.00 uur. 
De mogelijkheid om te plannen staat open tot donderdag 3 
oktober 16.00 uur. Wacht niet te lang, zeker niet als u meerdere 
kinderen op school heeft. We adviseren bij meerdere kinderen om de gesprekken niet aansluitend 
in te plannen maar er minimaal 10 minuten tussen te laten. Deze avonden zijn dus niet voor de 
groepen 1/2.  
 
De tijdblokken waarin een tijd gekozen kan worden zijn: op de maandag tussen 16.00 – 17.00 uur 
en na 18.00 uur, op de woensdag van 13.00-14.00 uur en ook weer na 18.00 uur.  
 
Heeft uw zoon/dochter twee collega’s voor de groep (duobaan) dan zullen in principe de gesprekken 
meteen na schooltijd gevoerd worden door de collega die die dag werkt, na 18.00 uur zijn beide 
groepsleerkrachten aanwezig.  
 
 
 

Kinderboeken- en spellenbeurs 

Zaterdag 12 oktober 9:00 - 12:00 uur 
Clubhuis bij zwembad de Viergang, Noordweg 77A, Pijnacker 

 
 
ZOEK JE EEN BOEK……. 
Bij deze kinderboekenbeurs worden boeken verkocht namens zo’n 60 verschillende aanbieders, 
hierdoor ontstaat een gevarieerd aanbod. Van voorlees- en prentenboeken voor de aller jongste tot 
boeken voor de jong volwassenen; van Geronimo tot Dikkie Dik, van Donald Duck stripboeken tot 
kinderkookboeken. Voor de gure wintermiddagen zijn er 
spelletjes van jong tot oud als Verstoppertje met Nijntje en 
Monopoly. 
Dit alles voor een leuk prijsje! 
 

Kijk voor alle informatie op de website: 
 www.kinderboekenspellenbeurs.weebly.com 
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UIT DE SCHOOLGIDS 
Hieronder hoofdstuk 11.3 uit de schoolgids. Misschien goed om onder de aandacht te brengen nu we drie 
weken bezig zijn:  
 
11.3  KINDEREN NAAR SCHOOL BRENGEN 
Bij de start en het einde van de school zien we dat het op de gangen erg druk is. Zo druk dat er regelmatig 
erg onoverzichtelijke en soms zelfs gevaarlijke situaties ontstaan. We blij zijn met het open karakter van de 
school maar dat we toch graag een aantal afspraken willen maken.  
 
• Bij de start van de dag merken we gelukkig een redelijke spreiding van de drukte door de 10 minuten 
inlooptijd. 
• We vragen de ouders van de kinderen vanaf groep 5 hun zoon/dochter bij de deur een dikke zoen te 
geven. Deze kinderen zijn oud en wijs genoeg om zelf naar de klas te gaan, zelf hun jas op te hangen e.d. 
Uiteraard kunt u even meelopen als u een afspraak met de leerkracht wilt maken of iets moet door- of afgeven.  
• Ouders van de groepen 1-4 kunnen dus wel meelopen naar de klas. Daarbij het verzoek zoveel 
mogelijk buggy’s en kinderwagens buiten te laten en kleinere kinderen mee te laten lopen of even op de arm 
mee te nemen.  
• Wilt u, als uw kind in de klas is, weer meteen naar buiten gaan, dat scheelt drukte. Sowieso de vraag 
om na de “tweede bel” naar buiten te gaan. Wilt u een praatje maken met andere ouders doe dat dan op het 
plein.  
• Als de school uitgaat om 12 uur en om 15.15 uur (’s woensdags 11.30 en 12.30 uur) kunnen de 
kinderen van de groepen 1 t/m 3 bij de klas kunnen worden opgehaald.  
• De ouders van de groepen 4-8 vragen we buiten te wachten tot uw kind naar buiten komt. We spreken 
met alle kinderen af dat als ze opgehaald worden maar niemand op het plein zien, ze terugkomen naar de 
klas zodat de juf of meester eventueel kan gaan bellen.  
• Heeft u een afspraak met de leerkracht of wilt u wat vragen en/of afgeven dan kunt u natuurlijk gewoon 
naar het lokaal lopen.  
• Verzoek aan de ouders van de kinderen uit de groepen 1-3 om pas naar binnen te komen als de 
zoemer gaat. Graag dus tot die tijd buiten wachten.  
• Verder geldt nog steeds dat het verboden is honden de school mee in te nemen. U kunt uw hond 
buiten vast zetten, hiervoor zijn mogelijkheden genoeg. 
• Ook is het niet toegestaan, voor leerlingen maar ook voor jongere broertjes en zusjes, op steppen, 
skeelers, loopfietsjes, rolschaatsen door de gangen te gaan. Skeelers e.d. moeten bij de ingang uitgetrokken 
worden, steppen e.d. optillen en meenemen naar de klas of even bij de buitendeur laten staan. 
 
 

 
 
 

Agenda 
Dag Datum  

Woensdag 25 sept. MR vergadering, aanvang 19.30 uur 

Donderdag  26 sept. Leerlingenraad  

Vrijdag 27 sept. Nieuwsbrief 4 komt uit. 

Vrijdag  27 sept. Vrijwilligersavond 
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TUINOCHTEND 
In eerdere berichten hebben we laten weten dat de tuinwerkgroep zou gaan starten 
op zaterdag 21 september. dit is door omstandigheden een week later geworden. 
De tuinwerkgroep komt nu voor de eerste keer bijeen op zaterdag 28 september.  
Vindt u het leuk om een aantal zaterdagochtend in het jaar te helpen met het 
bijhouden van het groen rond de school en de groene speelobjecten op de pleinen 
kom dan langs. kinderen mogen meekomen mits ze ook de handen uit de mouwen 
kunnen steken. Dus kaplaarzen aan en lekker buiten aan de slag. De tuinwerkgroep 
komt zo’n 5 keer per jaar bij elkaar.  
Helpt u mee, zaterdag 28 september om 09.00 uur staat de koffie en thee klaar. 
Rond 12.00 uur ruimen we weer op en sluiten de tuinwerkochtend af.  
Doen !!!!! 
 

KLUSTEAM 
Ook het klusteam gaat weer van start. Maandagavond 30 september is de eerste klusavond. De ouders die 
vorig jaar in de mailgroep KLUSTEAM stonden hebben een uitnodiging ontvangen. Vindt u het leuk om een 
aantal maandagavonden (5 keer in het jaar) mee te helpen kom de 30ste om 19.00 uur. In de aula staat koffie 
en thee klaar. Het is handig wat klein gereedschap mee te nemen zoals een accuboormachine. U bent van 
harte welkom.  
 
 

CLEAN IT UP DAY! 
Aanstaande zaterdag, de 21ste , is het World Clean Up Day. 
uiteraard ondersteunen wij van harte dit initiatief. Er worden veel 
acties en activiteiten georganiseerd die we van harte steunen.  
 
Ook wij hebben een Clean Up actie gehouden, althans de 
kinderen van groep 8b. Zij hebben vandaag, vrijdag 18 
september, het Tante Nel plein en diverse groenstroken rond de 
school een extra super schoonmaakbeurt gegeven! 
 
Ook in Nootdorp zijn ouders actief die voor zaterdag van alles 
georganiseerd hebben. Deze dag start in de Parade. Wil je er 
alles van weten ga dan naar de website van worldcleanup.nl.  

 
FILMPLOEG 

In opdracht van de Laurentiusstichting wordt er op elk van haar 
scholen een korte film gemaakt. Deze film krijgt de school om op 
de eigen website te plaatsen. De filmpjes van alle scholen samen 
worden gebruik een stichtingsoverzicht/film te maken die gebruikt 
gaat worden ter promotie, o.a. voor het werven van nieuwe 
collega’s.  
Maandagochtend zijn wij aan de beurt. De hele ochtend zal een 
filmploeg in de school zijn. Uiteraard hebben wij al, samen met 
de verantwoordelijke persoon vanuit de stichting, een draaiboek 
gemaakt van wat en waar gefilmd gaat worden. Groepen waarin 
de filmploeg komt worden apart via Social Schools op de hoogte 
gesteld. Ook wordt er in algemene ruimtes gefilmd zoals in de 
gang bij binnenkomst. Dus loopt u opeens tegen een camera 
aan: vriendelijk lachen en u mag zwaaien. Wat een filmdebuut!  
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LEREN BALLEN EN VEILIGHEID 
Wij hebben op school de afspraak dat we niet met leren ballen op het plein spelen. 
Dit omdat de ruimte te klein is (zeker in de voetbalkooi) en het is vaak te druk. Zo 
voorkomen we dus veel vervelende blessures, want een leren bal in je gezicht doet 
zeer.  
Iedere groep heeft een eigen foambal waarmee gevoetbald kan worden. Helaas 
zien we voor schooltijd nog wel eens dat kinderen van thuis een leren bal meenemen 
en er voor schooltijd mee voetballen op het plein / in de voetbalkooi. We hebben in 
de klassen besproken dat dit niet de bedoeling is. Wilt u dit als ouder ook bespreken. 
Het heeft geen enkel nut een leren bal mee te nemen, op school ermee spelen mag 
in ieder geval niet. Bedankt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRATIS BOEKEN VOOR DE SCHOOLBIEB! 
  
Van 2 t/m 13 oktober is het weer Kinderboekenweek. Bruna wil graag samen met scholen, ouders/verzorgers 
én kinderen het lezen van kinderboeken stimuleren, daarom organiseert Bruna een fantastische scholenactie 
tijdens de Kinderboekenweek: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Hoe meer ouders meedoen, hoe meer gratis 
kinderboeken de school bij Bruna mag uitzoeken! 
 
Dit jaar wordt het extra leuk, want we zijn een samenwerking aangegaan met Jozua Douglas, de leukste 
kinderboekenschrijver van Nederland, die net als Bruna de leesprestaties van kinderen wil verhogen. Jozua 
Douglas heeft een eigen website: https://www.jozuadouglas.com/  
 
Hoe werkt de actie 'Sparen voor je schoolbieb'? 

- Ouders kopen een kinderboek bij een Bruna-winkel en leveren de kassabon(nen) in op school.  
- De school verzamelt alle kassabonnen van aankopen gedaan tijdens de actieperiode (van 2 t/m 13 

oktober 2019). 
- De verzamelde kassabonnen kunnen t/m 15 november 2019 ingeleverd worden bij uw lokale Bruna-

winkel. Gebruik hiervoor de speciale Schoolbieb-envelop die de scholen per post hebben ontvangen. 
- De Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school 

ontvangt een waardebon voor het te besteden bedrag. 
- De school mag t/m 15 december 2019 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken 

uitzoeken bij een Bruna-winkel. 
 
Heeft u bonnen lever ze in bij de administratie/directie. We hopen dat er veel ouders meedoen. 
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