
   

 

 

 
 

EEN NIEUW SCHOOLJAAR 
De vakantie is voorbij en we zijn alweer een week aan de gang in het 
nieuwe schooljaar. We hopen dat iedereen kan terugkijken op een goede 
vakantie en voldoende heeft bijgetankt om er weer tegen aan te gaan. De 
start is goed verlopen. Naast alle vertrouwde gezichten zijn er weer heel 
wat nieuwe leerlingen begonnen op de Jozefschool. Naast nieuwe 
leerlingen ook nieuwe leerkrachten. Juf Mirjam, juf Chantal B, juf Donna 
en juf Manon zijn nieuw op school. Zij zullen zich in deze nieuwsbrief aan 
u voorstellen. Alle nieuwe leerlingen en leerkrachten heel veel plezierige 
jaren op de Jozefschool. Uiteraard wensen we iedereen een heel leuk, 
gezellig, fijn en vooral leerzaam jaar toe. We gaan ervoor! 
Team Jozefschool.  
 
INFORMATIEAVONDEN 
Voor de vakantie hebben we al diverse keren de data van de informatieavonden doorgegeven. We 
hopen dan ook dat deze al in u agenda staat en dat iedereen komt. Dit om kennis met de nieuwe 
leerkracht(en) te maken, met elkaar als ouders en om te horen wat er in de groep van uw 
zoon/dochter dit jaar allemaal te gebeuren staat. U komt toch ook?  
 
Hieronder nogmaals de data, alle infoavonden beginnen (voor beide jaargroepen die avond) om 
19.00 uur. 
  
Maandag 9 september - groepen 7 en 8 
Dinsdag 10 september - groepen 1/2 
Woensdag 11 september - groepen 5 en 6 
Donderdag 12 september - groepen 3 en 4 
 
We vragen u gebruik te maken van de ingang bij de aula. Daar staat koffie en thee klaar en ook 
zullen daar de gevonden voorwerpen liggen. Heel wat tassen, jassen, kleding, sportspullen die voor 
de vakantie zijn blijven liggen. Kijk meteen even of er iets van uw zoon/dochter bij zit.  
 

EVEN VOORSTELLEN: JUF MIRJAM 
 
Mijn naam is Mirjam Veltman, sinds deze week ben ik werkzaam op de Sint 
Jozefschool als ambulant inzetbare leerkracht. Wanneer de leerkracht van 
uw kind ziek is, kan het zijn dat ik voor de groep kom te staan! Ik kom uit 
Berkel en Rodenrijs en ben getrouwd en heb drie kinderen. 
Ik heb veel zin om op de Jozefschool te gaan werken! 
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DRINGENDE OPROEP !!! 
  
Vindt u het ook zo belangrijk dat uw kind in de schoolbieb terecht kan voor boeken? Wij ook! Daarom zijn wij 
dringend op zoek naar nieuwe biebouders/opa’s of oma’s! Helaas hebben 6(!) biebouders ons biebteam 
moeten verlaten vanwege werk of verhuizing. We hebben dus úw hulp nodig! 
 

Biebtijden zijn: 
Maandag 10.00-12.00u en 13.15-15.15u  
Donderdag 8.30-10.30u  
Dus kunt u binnen deze tijden iets voor ons betekenen laat het 
ons aub weten! 
 
Zonder nieuwe aanmeldingen vrezen wij dat we de bieb niet 
open kunnen houden en kunnen de leerlingen geen boeken 
meer lezen uit een eigen schoolbieb! Komt u ons biebteam 
versterken? 
 

Voor info of aanmelding: aanmeldenbieb@gmail.com. 
 
Groet mede namens ons biebteam,  
Mariska en Jolanda 
  

INFORMATIEAVOND VORMSELVOORBEREIDING 

Dit najaar start er weer een nieuwe groep kinderen aan de voorbereiding van hun Heilig Vormsel. Wij 
nodigen u en uw kind van harte uit voor de informatieavond op:  
 
Dinsdag 17 september 2019 van 19.30 tot 21.00 uur in het Parochiehuis in Nootdorp (Veenweg 36, naast 
de kerk) 
 
Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over de voorbereidingen, in de kerk en daarbuiten. Ook zullen 
we toelichten op welke manier u als ouder/verzorger hierbij betrokken kunt zijn. U kunt uw kind aanmelden 
vanaf 1 augustus a.s. tot uiterlijk 23 september 2019. Deze informatieavond is geheel vrijblijvend en u en 
uw kind zijn van harte welkom.  
Nadere informatie bij Pastor Halin of via de mail: Vormsel@parochiechristuskoning.nl 
 
 

Onze Jarigen 
Tot aan het verschijnen van de volgende nieuwsbrief 

vieren de volgende leerlingen hun verjaardag. 
Gefeliciteerd allemaal! 

 
6 sept 4b Lily Himpers 

8 sept 4b Suze Diepenhorst 

13 sept 5a Fabian de Haan  
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EVEN VOORSTELLEN: JUF MANON 

Mijn naam is Manon Hobé, ben 24 jaar en dit schooljaar sta ik 

fulltime in groep 7b. In de vakantie ben ik vanuit een klein 

dorpje naast Tiel verhuisd naar Pijnacker om te gaan 

samenwonen. Voor die tijd heb ik vier jaar op een school in Wijk 

bij Duurstede gewerkt. Hier heb ik altijd lesgegeven aan 

bovenbouwgroepen. Ik heb veel zin in om hier in Nootdorp aan 

de slag te gaan en om de kinderen te leren kennen.  

 

VRIJWILLIGERSAVOND 
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.  

Heeft u een uitnodiging ontvangen maar bent u verhinderd, laat dat 

dan even weten i.v.m. de inkopen.  

Bent u in het schooljaar vrijwillig actief geweest binnen de school maar heeft u geen uitnodiging ontvangen 

dan is dat onze fout. Excuus hiervoor, loop even langs de directie/administratie voor een uitnodiging.  

 

EVEN VOORSTELLEN : JUF CHANTAL 
 
Mijn naam is Chantal Bossaert, ik ben 37 jaar oud en woon samen met mijn vriend Jeroen in 
Leidschendam. Op de Jozefschool mag ik aankomend schooljaar drie dagen per week  verschillende taken 
vervullen. Op de maandagen heb ik ambulante taken. Ik begin deze dagen met het geven van RT aan 
kinderen uit de groepen 6, na de ochtendpauze zal ik regelmatig in een van de kleuterklassen te vinden zijn 
en in de middag in groep 3a.  

Op dinsdag ben ik de vaste leerkracht van groep 3C en mag ik naast lezen, 
rekenen en schrijven met deze gezellige klas knutselen in het 
handvaardigheidslokaal.  
Iedere woensdag mag ik de kinderen van groep 4C lesgeven en hoop ik er 
een leerzaam en gezellig jaar van te maken. Deze eerste schoolweek vond ik 
erg fijn. Ik voel mij erg welkom op de Jozefschool door de behulpzaamheid 
en positiviteit van de collega's, kinderen en ouders waarmee ik al kennis heb 
mogen maken. 
In mijn vrije tijd ga ik regelmatig fitnessen, hou ik van lezen, shoppen, koken 
en reizen. 
  
Tot ziens, juf Chantal 
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EVEN VOORSTELLEN: JUF DONNA 
 
Graag stel ik mij aan jullie voor.  Ik ben Donna van Unen, 26 jaar oud en 
vanaf dit schooljaar werkzaam op de Sint Jozefschool. Samen met mijn 
vriend en zoon woon ik in Nootdorp. Wij wonen hier nu sinds 2.5 jaar 
met heel veel plezier. Na 6 jaar werkzaam te zijn geweest in de 
kinderopvang was het tijd voor een nieuwe uitdaging. Deze uitdaging ga 
ik hier aan als onderwijsassistent. Ik heb onwijs veel zin om individuele 
leerlingen en groepjes leerlingen te gaan begeleiden en extra 
ondersteuning te bieden aan leerkrachten. U bent altijd welkom om 
even bij mij langs te lopen, ik zit in lokaal 16 tegenover de IB-kamer.   
  
Liefs juf Donna   
  
  

EVEN VOORSTELLEN: HET NIEUWE SOT (School Ondersteuningsteam) 

Beste ouders/verzorgers, 
De woorden ‘leerkrachtondersteuning’ en ‘interne begeleiding’ worden op de Jozefschool en in de 
schoolgids nogal eens genoemd.  Echter wat houdt dit in en wie horen daarbij?  
Het ondersteuningsteam zet zich in voor de ondersteuning en begeleiding van zowel leerlingen als 
leerkrachten en zijn de contactpersonen met de externe instanties als het bijvoorbeeld gaat om de 
begeleiding van leerlingen, kijkend wat het best passend is voor een leerling en ouders.  
Maar wie zijn wij dan en welke gezichten horen daarbij? Voor sommigen van u wellicht ‘oude’ bekenden 
maar toch stellen we ons graag even kort aan u voor. 
 
Het ondersteuningsteam bestaat uit:  
Annelies Smallegoor;  leerkrachtondersteuner  
Donna van Unen; onderwijsassistente 
Mieke van Heyningen;  intern begeleider van de groepen 1,2 en 3 
Miriam Verbeij; intern begeleider van de groepen 4, 5 en 6 
Pauline van den Baard; intern begeleider van de groepen 7 en 8 
  
We gaan er met elkaar een mooi en leerzaam jaar van maken. 

 
 
(v.l.n.r.) juf Annelies, juf Miriam, juf Donna,  
juf Pauline en juf Mieke  
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JUF IN HET WILD 
 
Die 6 weken zomervakantie hebben kinderen hard nodig om bij te komen, bij te tanken en voor te bereiden 
op het nieuwe schooljaar. Eigenlijk geldt hetzelfde voor de leerkrachten en voor ons als directie. Je sluit het 
schooljaar af, neemt afscheid, sluit af, gaat op vakantie (of niet), laat los en na 5 weken richt je je klas/ kantoor 
weer in, schrijft de namen op de schriftjes of postvakken, leest je in in de dossiers van de leerlingen en 
overlegt met de collega’s die de kinderen vorig jaar in de klas hadden en dan …. Klaar voor de start! 
 
Na een week voorbereiden in een stille school, trappelen op maandag ochtend de 
meeste leerlingen weer van ongeduld voor één van de ingangen (de eerste zat er 
maandag om 7.55 uur !). Veel ouders hoor je bij binnenkomst zeggen: “Hij/ zij vond 
het wel spannend hoor.” Nou lieve kinderen en ouders, ook bij veel van onze 
collega’s heerst er een beetje spanning ….. Zou deze klas net zo makkelijk, gezellig, 
meegaand, hardwerkend, humorvol, betrokken, sociaal en goed luisterend zijn als 
de vorige? Hoe reageren deze kinderen op mijn “maniertjes”? Kan ik op tegen mijn 
fantastische collega uit de vorige groep? Kan ik goedmaken wat de vorige collega 

heeft laten liggen 😉…. Kortom ook wij hebben de laatste nacht soms iets minder 

goed geslapen van een stukje (gezonde) spanning! 
 
En dan … gaat op maandagochtend om 8.20 uur de deur open en komt iedereen binnen … Collega’s die 
geen eigen klas hebben, zoals conciërges, interne begeleiders, onderwijsassistenten, maar ook directie staan 
bij de diverse ingangen de kinderen en hun ouders welkom te heten, de ene stralende “goedemorgen” aan 
het adres van een zon getint snoetje na het andere. Opeens staat er een kleuter stil en kijkt even bedenkelijk 
… “Ik zag jou toch? In het wild?” “Ja!” zeg ik , “Ik zag jou in de vakantie, bij het boodschappen doen!”. Het 
jongetje glundert en herhaalt dan tegen zijn vader: “Wauw pap, ik heb die juf gewoon in het wild gezien!” 
 

Ja, ja, ook de juf is weer getemd en loopt niet meer te lanterfanten in de supermarkt! 😃 Aan het werk op de 

enige plek waar juffen horen te zijn …. op school! En mijn boodschappen … die laat ik de rest van het 
schooljaar wel bezorgen ofzo. 
Laten we er met en voor de kinderen en elkaar een fantastisch schooljaar van maken! Proost!  
 
#Laurentiusstichting#Jozefschool#frissestart#klaarvooreennieuwjaar#zinin!#genoeghashtags... 
 
Door: Hester van Waart, directie Jozefschool 
 

 

 

Agenda 
Dag Datum  

Maandag 09 sept. Informatieavond groepen 7/8, aanvang 19.00 uur. 

Dinsdag 10 sept. Informatieavond groepen 1/2, aanvang 19.00 uur. 

Woensdag 11 sept. Informatieavond groepen 5/6, aanvang 19.00 uur. 

Donderdag 12 sept. Informatieavond groepen 3/4, aanvang 19.00 uur. 

Vrijdag 13 sept. Nieuwsbrief 2 komt uit. 
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Nieuwe leerlingen 

 Sinds het verschijnen van de vorige 

nieuwsbrief hebben we op school    

Egbet  Abrham Bereke 4B 

Elyana  Abrham Bereke 1/2B 

Wedeb  Abrham Bereke 6C 

Kebron  Brhane 4B 

Yonatan  Brhane 7C 

Maddy van den  Broek 2D 

Meryem  El Baraka 6D 

Naoufal  El Baraka 8B 

Yasmina  Farissi 5A 

Saeed  Jawish 5D 

Maddie  Jonkers Both 2D 

Ryan  Jonkers Both 5B 

Victor de  Kuijper 6 

Alex  Lofström 7C 

Kate   Ponsen 2D 

Mex  Vat 4A 

Dean  de Visser 3C 

Johan  Laarmans 1A 

Ellen  Alibrahim 1A 

Jolie de Bruijn 1C 

Nisrin  Alagha 1C 

Nienke  Mollé 1B 

Kjartan van  Etten 1A 

Anaya  Sloot 1A 

Jeena  Sanchit 1B 

 
Veel plezier op de Jozefschool! 
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