
 

 

 

 

 
KERST 2018 
We hebben een drukke, maar reuze gezellige, kerstweek achter de rug. In bijna alle groepen is men de 
afgelopen twee weken met kerstknutsels aan de slag geweest. Dan gisteren het kerstdiner. Iedereen heeft 
weer z’n uiterste best gedaan er iets moois van te maken. Er is weer heel wat afgebakken en gekookt. 
Heerlijk en bovenal gezellig allemaal. In de aula was het weer een drukte van belang. De erwtensoep, 
broodjes worst, chocomelk en glühwein smaakte iedereen weer prima. Alle (OR) ouders die geholpen 
hebben bij het knutselen, het eten in de klas of in de aula heel erg bedankt voor jullie inzet.  
Vandaag hadden we een gezellige kerstochtend in de klas. Iedere groep is ook naar de kerst singing in het 
OLC geweest. Super gezellig en complimenten aan meester Laurens die drie keer voluit is gegaan om van 
de kerst singing een succes te maken.  
En dan is nu alles weer opgeruimd. De bomen zitten weer in de doos, de versiering is weer weg. De 
vakantie begint. Twee weekjes heerlijk genieten van de rust, de vrije tijd en de feestdagen.  
 
Allemaal namens het hele team van de Jozefschool hele gezellige feestdagen, een fijne jaarwisseling en 
we zien elkaar weer volgend jaar. Maandag 7 januari gaan de schooldeuren weer open!  
Veel plezier allemaal.  
Marcel Prins.  
 
 
 
SCHOOLFRUIT 
Het schoolfruitproject is nog lang niet afgelopen. 
als het goed is komt er maandag na de vakantie 
weer nieuw fruit. Dit wordt weer keurig over de 
groepen verdeeld. We horen om ons heen dat in 
steeds meer groepen ouders helpen bij het 
schoonmaken en snijden van fruit. Dat is fijn, 
bedankt allemaal. We gaan dus in 2019 gezond 
weer verder! 
 
 
BEDANKT 
Vanuit school is er al eerder een berichtje over in de nieuwsbrief verschenen. Graag willen we zelf 
(nogmaals) alle collega’s, ouders en kinderen bedanken voor alle lieve kaarten, tekeningen, appjes, 
berichtjes en bloemen die we na het overlijden van mijn vrouw Els mochten ontvangen. Dit was en is nog 
steeds een enorme steun voor ons. Hartverwarmend hoe iedereen met ons meevoelt en betrokken is. 
Bedankt allemaal, uiteraard ook namens Saskia, Marijke en Susanne.  
Marcel Prins.   
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Tot aan het verschijnen van de volgende  

nieuwsbrief vieren  

de volgende leerlingen hun verjaardag: 

23 december 2018  4D Lotte Desmecht 

23 december 2018  6B Rosa Kleinbekman 

23 december 2018  7A Katie Hoogland 

23 december 2018  7C Alysha Eijgenraam 

23 december 2018  8C Shania Adaramola 

24 december 2018  5B Lisa Guit 

27 december 2018  7C Duncan van Baasbank 

28 december 2018  1/2E Xavi Roos 

28 december 2018  4A Lucas Mangroelal 

28 december 2018  4D Nikki Nieuwenburg 

29 december 2018  4D Fely Pronk 

29 december 2018  6B Anthea Arvind 

29 december 2018  6B Norah Tas 

29 december 2018  8B Jay Nagtzaam 

31 december 2018  1/2C Jiya Sloot 

31 december 2018  4C Vera Bromberg 

1 januari 2019  1/2A Mohammad Mohammad 

1 januari 2019  1/2C Zoë Willemse 

1 januari 2019  1/2F Mohamad Jawish 

1 januari 2019  4B Marlow Moor 

1 januari 2019  6A Matz Meijers 

1 januari 2019  8A Anna Bolleboom 

2 januari 2019  3B Elise Vooges 

3 januari 2019  1/2D Mika Nederpel 

4 januari 2019  5C Sanne Tas 

4 januari 2019  7B Britt Nieuwenburg 

5 januari 2019  1/2E Loïs Resodikromo 

5 januari 2019  5C Gerben Offringa 

5 januari 2019  8C Sofie van de Ven 

6 januari 2019  1/2D Gijs Andeweg 

6 januari 2019  3C Aiden van de Wall 

7 januari 2019  5C Sem Verleg 

7 januari 2019  7B Bridget Lagerweij 

7 januari 2019  7B Loïs Raven 

9 januari 2019  8C Isabelle Hollen 

10 januari 2019  3C Giamaya Grimes 

10 januari 2019  8C Jaimi de Koekkoek 

11 januari 2019  4B Jade Aberson 

11 januari 2019  7B Djenna Saihi 
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ONESIE WINTERMIDDAG IN GROEP 8 
Afgelopen dinsdagmiddag was het in de 
groepen 8 echt winter! 
Alle kinderen kwamen in een pyjama of onesie 
naar school.  Sommige kinderen hadden voor 
de gelegenheid zelfs heerlijke warme sloffen 
aangetrokken! Er werden gezelschapsspelletjes 
gespeeld en er werd een leuke kerstfilm 
gekeken. Ook hadden de kinderen allerlei 
theezakjes meegenomen zodat er tijdens de film 
thee werd gedronken, met een lekker koekje 
erbij natuurlijk! 
Groep 8 is klaar voor de winter! 

 

 

 

AFSCHEID VAN DIVERSE COLLEGA’S 

Vandaag, vrijdag 20 december, hebben wij van diverse collega’s afscheid genomen. Allereerst van 

juf Inge (3c), zij gaat na de vakantie aan de slag op een school in haar woonplaats Leiden. Verder 

hebben we afscheid genomen van juf Dorien (4c) die naar een school in Rotterdam gaat en van juf 

Catalijne die een nieuwe baan heeft  in Pijnacker. Ook hebben we (alvast) afscheid genomen van 

juf Maaike (ook IB’er), zij heeft een nieuwe baan als IB’er per 1 februari in haar woonplaats 

Sassenheim. Tenslotte een heel bijzonder afscheid: juf Anne (IB’er) gaat per 1 januari met pre-

pensioen. Bijzonder omdat zij 39 jaar werkzaam is geweest op de 

Jozefschool. Begonnen als groepsleerkracht, later RT’er en 

vervolgens IB’er geworden. Jarenlang was zij de steun en toeverlaat 

in de zorg, m.n. in de groepen 1 t/m 3. We zullen haar, net als de 

andere bovengenoemde collega’s natuurlijk, enorm gaan missen 

maar wensen haar heel veel fijne jaren toe.  

Voor alle plekken die in de groepen vrij zijn gekomen hebben we nieuwe 
collega’s gevonden. De groepen wie dit aangaat zijn al via Digiduif op de 
hoogte gebracht. De nieuwe collega’s zullen zich na de vakantie via de 
nieuwsbrief aan u voorstellen.  
 

VERMIST! …. EEN TUPPERWARE WATERFLES IN HET PAARS 

Wie o wie heeft de paarse Tupperware waterfles van Amber uit groep 7C gevonden? 
Ze is hem al een tijdje kwijt en zou hem heel graag terug willen! Hij ziet eruit als op het 
plaatje, hij is paars! 
Hebben jullie hem gevonden, dan zien wij hem graag na de vakantie op school 
verschijnen! Je mag hem afgeven bij de directiekamer of bij meester Jan van groep 
7C. 
Dank je wel voor het zoeken namens Amber! 
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VERMIST! ….. FANTASIA X UIT DE SCHOOLBIEB 
In de schoolbibliotheek missen we Fantasia X van Geronimo Stilton. De leerkrachten 
hebben met de leerlingen naar het boek gezocht op school, maar …. Het is niet terecht! 
Misschien is het per ongeluk bij iemand in de tas en daarmee thuis beland. Zou u in de 
vakantie eens willen kijken of u het boek bij u thuis ziet? De schoolbieb ziet hem graag 
terug in de collectie, het is een populair boek! U kunt het afgeven bij de directiekamer. 
Bedankt voor de te nemen moeite! 
 

 
GROEP 3 OP BEZOEK IN DE KERK 

Donderdagochtend 20 december zijn we met de 3 groepen 3 naar de kerk 

geweest om samen met de koorbegeleider van het kinderkoor “de vrolijke 

nootjes”, David, kerstliedjes te zingen. Juf Hanneke heeft een prachtige 

zangstem en is de kinderen voor gegaan met zingen. Het klonk prachtig! 

Na een aantal liedjes hebben we afgesloten met Jingle Bells, dat kon iedereen uit 

volle borst meezingen! 

Na het zingen zijn alle kinderen langs de 

prachtige kerststal gelopen, met de handjes 

op de rug, want ze mochten nergens 

aankomen! 

We zijn in een lange rij weer teruggelopen naar school en onderweg 

hebben we nog een beetje gerekend! We hebben namelijk gezien dat de 

huisnummers oplopen met sprongen van …. 2 

David van het kinderkoor gaf aan dat 

hij op zoek is naar nieuwe zangertjes en zangeresjes voor in het koor. 

De kinderen moeten een beetje muzieknootjes kunnen lezen en kunnen 

schrijven om deel te kunnen nemen aan het koor. Dus vanaf 7 jaar 

ongeveer. 

We hebben een leuke ochtend gehad! 

Juf Iris B., juf Hanneke en juf Inge.  
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