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Voor u ligt weer een nieuwe 

Jozefvrienden Courant, nummer 1 

van de veertiende jaargang. We 

hebben ons best weer gedaan om 

er een leuke, informatieve en 

gevarieerde Courant van te maken. 

Excuus voor het late verschijnen 

van deze eerste Courant dit 

schooljaar. Door diverse oorzaken 

is het er niet van gekomen hem, 

zoals gebruikelijk, in oktober uit te 

laten komen. De tweede 

Jozefvrienden Courant van dit 

schooljaar kunt u eind mei 

verwachten. Voordat het zover is, 

veel leesplezier met deze Courant.   

De redactie.  

 

Dit schooljaar zijn we druk 

bezig met het schrijven van 

een nieuw schoolplan. 

Iedere basisschool is 

verplicht dit te maken. Een 

schoolplan is een 

omvangrijk document 

waarin bijvoorbeeld missie, 

visie, manier van werken, 

uitgangspunten terug te 

vinden zijn. Maar het 

belangrijkste gedeelte is: 

waar willen we over vier 

jaar met de school zijn, wat 

zijn onze verbeterpunten en 

wat zijn onze ambities. Het 

schoolplan wordt dus 

geschreven voor de periode 

van 2015-2019. Voor ieder 

schooljaar moet een plan  

 

 

 

-….we dit schooljaar 31 groepen 

hebben en zo’n 64 collega’s, 

-….we een aantal nieuwe collega’s 

mochten verwelkomen: meester 

Eddie (Holwijn) en juf Jolanda 

(Zeegers), 

-….we nu drie invallers hebben die 

veel op school invallen: juf 

Susanne, juf Esmaralda en juf 

Noor, 

-….juf Yvonne (van Dorp) nog 

steeds regelmatig invalt, ook nu ze 

al een paar jaar met pensioen is, 

-….juf Chantal een baby heeft, 

Sara heet de kleine meid, 

-….ook juf Marjolein een baby 

heeft, ook een meisje en ze heet 

Feline, 

-….meester Jan ondertussen voor 

de derde keer vader is geworden 

van een zoon Biem genaamd,  

-….de groene speelplaatsen goed 

bevallen, 

-….dat deze zomer de nieuwe 

beplanting goed is aangeslagen,  

-….het nieuwe koffiezetapparaat 

zeer goed bevalt.  

 

 

van aanpak toegevoegd 

worden. Het spreekt voor 

zich dat je zo’n schoolplan 

niet in je eentje schrijft. 

Het team, de ouders, de 

leerlingen, de 

Medezeggenschapsraad en 

de Ouderraad praten mee, 

denken mee, verzorgen 

input, vullen 

vragen/evaluatie lijsten in, 

denken mee en/of 

verzorgen zelf geschreven 

teksten.  

Een heel proces waar we 

op dit moment al geruime 

tijd druk mee bezig zijn. 

Voor de grote vakantie 

moet het schoolplan klaar 

liggen, bekeken en 

goedgekeurd zijn door alle 

geledingen.  

 

 

 

-….er weer teams van de school 

hebben meegedaan met een 

tafeltennistoernooi, 

-….de leerlingen van groep 8 ook 

dit jaar weer hebben meegedaan 

aan de kinderpostzegels, 

-….de groepen 3 t/m 8 in januari 

hebben geschaatst, 

-….we op school de strijd zijn 

aangegaan tegen de muizen, 

-….een officieel bedrijf ons daarbij 

helpt, 

-….de moestuinen achter de school 

een flinke oogst hebben 

opgeleverd, 

-….in 2015 de 

kozijnen van het 

Sportparkweg 8 

gedeelte aan het 

Jozefpad 

vervangen gaan 

worden, 

-….de staat van 

deze kozijnen erg 

slecht is, 

-….juffrouw Hanneke nu op 

maandag ook muziekles geeft, 

-….zij alle kleutergroepen doet, 

-….nu dan alle groepen drie 

kwartier muziek per week hebben, 

-….de groepen 8 al in oktober op 

kamp zijn geweest, 

-….we dit jaar niet naar Lunteren 

maar naar Loon op Zand zijn 

geweest, 

-….dit heel goed bevallen is, 

-….het kamphuis in Lunteren niet 

meer bestaat, 

-…..wij in april 2014 daar de 

allerlaatste groep waren, 

-….u via de site van de school 

foto’s van activiteiten kunt 

bekijken, 

-….we opeens het einde van de 

pagina in beeld krijgen, 

-….we zo wel weer aan het einde 

van deze rubriek zijn, 

-….we u de volgende keer weer 

zien.  

-………………………. 

 

Redactief 

Wist u dat ….. 

Schoolplan 



 

Hieronder het overzicht van wat 

er het afgelopen half jaar met 

het Jozefvriendengeld gedaan is  

 

Inkomsten: 
Saldo per 09-10-2013 €    6509,19 

Bijdrage Jozefvrienden €    1012,50 

Opbrengst Jumbobonnen €    1665,83 

Verkoop Jozefboxen €      715,60 

Inzamelen pennen €        60,00 

   -------------- 

Totaal   €    9962,52 
 

Uitgaven: 
Kosten Rabobank €        67,08 

Vitrinekasten  €    1790,80 

Tennistafeltafel  €    2054,58 

Knikkertegels  €      213,35 

2 Draagbare CD spelers €      310,95 

Lamineerapparaat €      148,83 

Boxen geluidsinstallatie  €      623,00 

Afdak fietsenstalling €      632,83 

Waterkokers  €        79,90 

Boeken Voorleesdagen €      167,78 

Accordeon meester Peter €      325,00 

   ------------- 

Totaal   €    6414,10 

    

Saldo per 15-02-2015 €    3548,42 

 

Onderaan de linker kolom ziet u welke 

aankopen we de afgelopen maanden 

konden doen dankzij de 

Jozefvrienden. Verderop in deze 

Jozefvrienden Courant zullen we nog 

een aantal aankopen toelichten en 

laten zien.  

Bij deze Courant weer, los bijgevoegd, 

het verzoek uw bijdrage voor 

schooljaar 2014-2015 over te maken. 

U leest het hierboven, we kunnen er 

veel goede, leuke dingen van doen 

voor de kinderen en de school in het 

algemeen. Alvast bedankt dus! 

 

 

 

 

Carnaval 1968: mijn 

eerste carnaval op de 

Jozefschool. 

Ik was er begonnen op 1 

september 1967. 

 

Aangezien we geen 

speelzaal hadden, maar 

wel een klas die ruim 1 ½ 

keer zo groot was als de 

huidige klassen plus voor 

iedere klas een eigen 

ingang, liepen we 

polonaise door de hele 

onderbouw. 

De achterste juf (waar nu 

juf Corrie zit) begon en 

iedere volgende klas sloot 

aan. 

Er waren allemaal 

tussendeuren dus dat was 

geen probleem.  

Er waren 3 lokalen aan de 

lange kant (t/m juf 

Hanneke) en 1 waar nu de 

speelzaal is. 

Ook was er nog een lokaal 

in een dependance. Met 

z’n vijven en 5 x 40 

kinderen werd dat best een 

dolle boel. 

De verkleedkleren waren 

schortjes, mutsjes, hoedjes, 

doeken enz. De neuzen 

waren knutselwerkjes. 

Wie kon toen vermoeden 

dat ik vele jaren later (rond 

2000 nog 2 jaar) Prinses  

zou zijn van Prins Kees de 

Eerste! 

Grappig detail: op één van 

de foto’s ziet u de 

Acaciadreef aan de 

overkant in aanbouw. 

 

Waar blijft de tijd? 

Groeten juf Sjan 

 

Zoals u wellicht weet kunt u de aula 

van de school tegen een geringe 

vergoeding gebruiken voor een reünie. 

Handig om te weten is misschien dat 

we op school nog heel veel 

(handgeschreven) jaarboeken hebben 

met de namen van alle kinderen die 

destijds op school zaten, per groep. 

Mocht u een reünie willen organiseren 

dan kunt u die natuurlijk in komen 

zien. Verder is het gebouw van alle 

gemakken voorzien.  

 

 

 

Zo hebben we voldoende glaswerk, 

statafels, lichtsnoeren, muziek-

installaties en ga zo maar door. Vaak 

vragen we wel of het goed is als we 

promotiemateriaal en aanmeld-

formulieren voor de Jozefvrienden 

neerleggen. Je weet maar nooit. Wilt u 

van de ruimte en de mogelijkheden 

gebruik maken neem dan tijdig contact 

op om een eventuele datum vast te 

leggen.  

 

 

 

 

Financieel overzicht 

JV-bijdrage ’14-‘15 

Uit de oude doos: Carnaval 1968 

Leuk zo’n reünie……… 



 

Op de bladzijde hiervoor leest u wat er 

allemaal afgelopen jaar betaald is 

vanuit de Jozefvriendenrekening. Heel 

wat zo bij elkaar weer. Onder dit 

kopje “Wat we er zoal van deden…” 

lichten we e.e.a. toe van enkele 

aankopen.  

De leerlingenraad is een actief orgaan 

binnen de school. In de leerlingenraad 

zitten leerlingen, vanuit de groepen 

6,7 en 8 één afgevaardigde per groep.  

Jaarlijks organiseert de leerlingenraad 

een activiteit binnen de school om hun 

activiteiten onder de aandacht te 

brengen. Vorig schooljaar was dat een 

“Hoed staat je goed” dag.  

 

Als aardigheidje kregen alle kinderen 

die dag een zakje knikkers met 

daaraan de spelregels van het 

knikkerspel. Maar ….. dan moet je 

wel kunnen knikkeren op de pleinen. 

U raadt het al: de knikkertegels die u 

hierboven bij het lijstje uitgaven ziet 

staan waren hiervoor. Op alle drie de 

pleinen zijn door het klusteam 

knikkertegels geplaatst.  

 

Een tweede aankoop op initiatief van 

de leerlingenraad is een tweede 

tafeltennistafel op het Tante Nel plein. 

Geen gewone, nee een rond 

exemplaar. Iedere pauze wordt hier 

weer dankbaar mee gespeeld.  

 

 

 

In de gang, die de verbinding vormt 

tussen de nieuwbouw en gebouw 

Sportparkweg 8, stond voorheen de 

bibliotheek. Bij de bouw van het 

nieuwste gedeelte is ook het OLC 

gerealiseerd. Daarin is toen de 

bibliotheek ondergebracht. De, daarna 

lege, hal heeft een andere bestemming 

gekregen: KUNSTHAL. Per maand 

stellen vier/vijf groepen daar hun 

handvaardigheidwerkstukken ten toon. 

Dat kan in het platte vlak in de 

wissellijsten die er hangen, 

werkstukken kunnen op een werktafel 

neergezet worden, op houten consols 

en …… in drie prachtige verlichte 

vitrinekasten. Deze hebben we kunnen 

aanschaffen vanuit de 

Jozefvriendenpot. Bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef toe, het is best 

vervelend als je na een 

lange dag werken 

nietsvermoedend op de 

fiets stapt en je een nat 

achterwerk hebt. Dat is 

inderdaad niet zo 

lekker. Daarom het 

verzoek vanuit de 

collega’s of we bij de 

leerkrachtenfietsen- 

stalling niet een 

overkapping konden 

maken. Dat hoef je tegen het klusteam 

maar één keer te zeggen natuurlijk. Er 

werd materiaal geregeld en er werd 

materiaal gekocht. Op een zaterdag 

zijn drie klusouders druk bezig 

geweest en het resultaat mag er zijn. 

Een prachtige, grote, lichte 

overkapping. Dank namens alle 

collega’s, zonder de bijdrage vanuit de 

Jozefvrienden was dit niet zo snel 

geregeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jozefvrienden Courant 

COLOFON 
De Jozefvrienden Courant is een 

uitgave van de Sint Jozef 

Basisschool te Nootdorp en 

verschijnt 2 keer per  schooljaar in 

een oplage van 150 stuks. 

 

Postadres redactie:  

Sportparkweg 6-8,  

2631 GA Nootdorp. 

 

Email: 

jozefschool@laurentiusstichting.nl 

Redactie en vormgeving: 

Nel van der Helm en Marcel Prins. 

Advertenties: 015-3109654 

Bezorgklachten: 015-3109654, 

maandag t/m vrijdag van 08.00 – 

17.00 uur 

 

 

 

 

 

Wat we er zoal van deden ……… 

Leerlingenraad 

Kunsthal 

Bah, nat! 

mailto:jozefschool@laurentiusstichting.nl


 

Nel van de Helm heeft aangegeven te 

stoppen bij de redactie van de 

Jozefvrienden Courant. Nel is 

redactielid vanaf het eerste uur. Ruim 

14 jaar geleden zei ze volmondig ja 

toen we haar vroegen bij de redactie te 

komen. Al die jaren heeft zij 

bijvoorbeeld het ledenbestand up to 

date gehouden. Controleerde de 

betalingen en hielp mee 

Jozefvriendenactiviteiten te 

organiseren. Daarnaast had zij 

natuurlijk de nodige inhoudelijke 

bijdragen, zeker als het ging om 

terugblikken.  

Nel is op het moment druk doende als 

bestuurslid van de Katholieke 

ouderenbond en als activiteiten 

coördinator bij de EribaHymerclub 

Nederland (EHCN).  

 

Beide functies kosten, natuurlijk naast 

haar kinderen en kleinkinderen, zoveel 

tijd dat zij besloten heeft het stokje 

van de redactie over te dragen.  

Gelukkig kunnen we de redactie 

meteen weer aanvullen met nieuwe 

leden. Yvonne van Dorp, Sjan Smeele 

en Marga Horrevoets zijn gedrieën 

redactielid geworden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze drie oud-collega’s zijn (op 

vrijdag) nog wekelijks op school actief 

als vrijwilliger. Welkom dames in de 

redactie en Nel heel erg bedankt voor 

al die 14 jaar dat je redactielid van de 

Jozefvrienden Courant bent geweest.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze Jozefvriendenclub kan wel een 

keer wat nieuwe impulsen gebruiken. 

Ondanks het feit dat deze Courant 

eigenlijk wat te laat uitkomt krijgt u 

voor de grote vakantie een tweede 

exemplaar. Daarin zullen de nieuwe 

redactieleden zich zeker aan u 

voorstellen. Ook gaan we het plekje 

wat de Jozefvrienden op onze 

schoolsite hebben updaten. En 

tenslotte gaan we actief leden werven.  

We willen bijvoorbeeld de 

schoolverlaters van afgelopen jaren 

aanschrijven met de vraag of ze lid 

willen worden. Maar ook de ouders 

van de huidige kinderen zullen we 

middels de wekelijkse nieuwsbrief 

aansporen lid te worden. Weet u nog 

iemand die op de Jozefschool heeft 

gezeten en Jozefvriend wil worden? 

Geef zijn/haar naam en adres door en 

we zullen betreffende persoon dan 

benaderen. We hebben zo’n 120/130 

leden, lukt het om volgend jaar, als de 

Jozefvrienden 15 jaar bestaan, 150 

leden te hebben? Met uw hulp vast 

wel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Aanmelden via de site nu al mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op een studiedag in november kwam de schoolfotograaf langs om de teamfoto 2014-2015 te maken, zie hier het resultaat: 

 

 

AFSCHEID NIEUWE ….. 

NEL 
BEDANKT 


