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Beste ouders/verzorgers,
Na een fantastisch Sinterklaasfeest afgelopen woensdag is de stoomboot weer naar Spanje vertrokken en
gaan wij gelijk door naar het volgende feest. De school is inmiddels in kerstsfeer gebracht. De kerstbomen
zijn opgetuigd, de versieringen van Sinterklaas verruild voor kerstversiering. We leren weer kerstliedjes, de
Sinterklaasliedjes staan net als het paard van Sinterklaas weer een jaartje op stal.
Het plein stond woensdagochtend vol met kinderen, juffen, meesters, ouders, broertjes, zusjes en … veel
Pieten! Zelfs op het dak van de school waren de Pieten geklommen. We hebben uit volle borst gezongen,
onder begeleiding van meester Laurens en zijn gitaar. Sinterklaas vond het heeeeeeel fijn om weer op de
Jozefschool te zijn, maar miste een Piet ….. Zielepiet werd met een echte ambulance met sirene en
zwaailicht het schoolplein opgereden! Gelukkig maar, alle Pieten weer compleet!
We hebben prachtige surprises gezien, vrolijke gedichten en leuke cadeautjes in de groepen 5 t/m 8, voor
de groepen 1 t/m 4 hebben Sinterklaas en zijn Pieten een cadeautje meegebracht. Dank u Sinterklaasje!
We vinden het ieder jaar weer bijzonder dat Sinterklaas met zoveel van zijn Pieten op de Jozefschool op
bezoek komt. Enorm bedankt voor jullie komst naar de Jozefschool allemaal, wij voelen ons echt vereerd!
Een hele goede reis terug naar Spanje gewenst! We
verheugen ons nu al op uw komst volgend jaar!
Donderdag hebben alle kinderen mogen uitslapen en startte
de schooldag pas om 10.00 uur, we hebben nog gezellig na
gekletst over de Sintviering en zijn toen ook weer over
gegaan tot de orde van de dag …. Jammer hoor!
We willen iedereen die dit fantastische feest mogelijk heeft
gemaakt enorm bedanken voor hun inzet, betrokkenheid,
begeleiding van de leerlingen en enthousiasme! Zonder jullie
was Sinterklaas niet wat het nu is! BEDANKT!
Dankbare groeten, team Jozefschool
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VERSIERGROEP: wie wil ons versterken?
Zoals jullie hebben kunnen zien, is de
versiergroep en met hulp van een aantal
leerlingen van groep 8, twee weken geleden
bezig geweest om de school sinterklaasproef
te maken.
Nu dat de Sint weer naar Spanje is, zijn de
spullen weer veilig opgeborgen voor volgend
jaar en de tijd is aangebroken voor KERST.
De versiergroep zoekt nog vrijwilligers om te
komen helpen.
Wat wij zoeken zijn moeders, vaders, opa's en
oma,s die het leuk vinden om een aantal keer
per jaar te helpen.
Lijkt het je leuk, meld je dan nu aan bij de
administratie of via de email
jozefschool@laurentiusstichting.nl
De versiergroep

Agenda
Dag
Maandag
Woensdag
Vrijdag
Vrijdag

Datum
10 december
12 december
14 december
14 december

Tafeltjesavond groepen 1/2
Tafeltjesavond groepen 1/2
Foute Kersttruiendag
Nieuwsbrief 15 komt uit

FOUTE KERSTTRUIENDAG – 14 DECEMBER 2018
Wanneer je aan Kerst denkt, denk je aan gezelligheid, cadeautjes en lekker eten. Voor veel gezinnen is het
een traditie om bij elkaar te komen, samen te eten en elkaar te verrassen met cadeaus.
Dit is echter niet voor iedereen zo. In de oorlogsgebieden en in vluchtelingenkampen is het koud en
gevaarlijk. Daarom is de Foute Kersttruiendag ontstaan.
Wat is Foute Kersttruiendag?
Op vrijdag 14 december 2018 kunnen we onze warmte delen door een foute kersttrui aan te doen en drie
euro te doneren om de wereld 'better with a sweater' te maken.
Dit is niet het eerste jaar dat dit georganiseerd wordt. Vorig jaar deden er duizenden mensen mee en
hopelijk worden dat er dit jaar alleen maar meer. Het initiatief is opgezet door Save the Children. In Syrië,
Jordanië, Libanon, Irak, Afghanistan en op de Balkan zijn er zoveel kinderen die de kou niet kunnen
ontvluchten.
Zij zijn vooral bezig met overleven en lopen ondertussen in zomerkleding en slippers door de kou, sneeuw
en regen. De kou zorgt voor problemen. Ze raken onderkoeld en lopen infecties en longaandoeningen op.
Het dragen van een foute kersttrui en het doneren van drie euro lost dit probleem natuurlijk niet in zijn
geheel op.
De Nieuwsbrief verschijnt wekelijks en wordt verzonden via DiGiDuif. Kopij aanleveren via
jozefschool@laurentiusstichting.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.
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Wel zorgt Save the Children ervoor dat een kind een warme wollen
wintertrui krijgt. Bij een donatie van 3,5 euro regelen ze warme sokken
voor 6 kinderen, een donatie van 25 euro is voedsel voor een maand
voor een gezin en voor 90 euro heeft een gezin een tent, dekens en
matrassen.
Trek in ieder geval vrijdag a.s. een foute Kersttrui aan, op die manier
brengen we dit probleem bij iedereen onder de aandacht. Wil jij of jullie
thuis een donatie overmaken dan kun je dat doen op de rekening van
Save The Children, NL74 ABNA 0707 0702 52 o.v.v. foute kersttrui.
Meer informatie vind je op:
https://www.savethechildren.nl/foute-kersttruien-dag/over-foute-kersttruiendag.

SCHOOLFRUIT
Het schoolfruit bestond deze week uit sinaasappels, peren en meloen. De schil van een sinaasappel is
heeeeel bitter, gelukkig is de sinaasappel van binnen een stuk lekkerder. Het fruit was heel sappig deze
week, dus onze tafeltjes hebben allemaal een poetsbeurt gehad om alle fruitsappen weg te poetsen.
Komende week krijgen we … geleverd! Wij verheugen ons erop!
GEVONDEN VOORWERPEN
De afgelopen weken hebben we weer flink wat gevonden voorwerpen verzameld!
Vanaf maandag 10 december stallen we de spulletjes uit in de aula. Daar zal het tot vrijdag 14 december
16.00 uur blijven liggen, alles wat er dan nog ligt zal of weggegooid worden of aan de kledinginzameling
worden gedoneerd. Mist u (al een tijdje) iets van uw zoon of dochter? Neemt u dan een kijkje vanaf
maandag! We hopen dat alle spullen de weg naar de hun rechtmatige eigenaar weten te vinden!

Tot aan het verschijnen van de volgende
nieuwsbrieven vieren
de volgende leerlingen hun verjaardag:
7
7
7
10
10
10
11
11
11
11

december
december
december
december
december
december
december
december
december
december

3C
4B
7A
1/2F
5B
6C
1/2B
7C
8A
8C

Koen van Lamoen
Féline van Lamoen
Sem den Heijer
Siem van Eden
Bradley van den Assem
Nadine Kuijler
Nash Wijsman
Diam Richardson
Nina Vernimmen
Emma Vernimmen
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Nieuwe leerlingen
Sinds het verschijnen van de vorige
nieuwsbrieven hebben we op school mogen
verwelkomen:
Pepijn Bohté groep 1/2 F
Floris Knul
groep 1/2 C

LEERKRACHTENTEKORT IN DE MEDIA
In de afgelopen nieuwsbrieven hebben wij u op de hoogte gesteld van de vacatures die wij hebben
op school en de stand van zaken daaromtrent. Ook hebben we de afgelopen twee weken
regelmatig te maken gehad met zieke collega’s waardoor we de klassen soms hebben moeten
verdelen of er heeft een invalkracht voor de groep gestaan. Beide heeft niet onze voorkeur, maar u
snapt ook, we moeten wat!
Er is in de media veel aandacht voor het huidige leerkrachtentekort en de verwachting dat dit
alleen maar meer zal zijn de komende periode. Wij volgen de media op de voet en overleggen
regelmatig met collega’s, andere scholen en ons bestuur hoe we ervoor kunnen zorgen dat we
voor iedere groep een leerkracht hebben en houden en aan de andere kant de kwaliteit borgen
waar wij als stichting in het algemeen en als school in het bijzonder voor staan. Een pittige
uitdaging, welke continue onze aandacht heeft.
Afgelopen zaterdag stond er een artikel in het Algemeen Dagblad, waarin een school uit Maassluis
als voorbeeld werd genoemd. De leerkracht van groep 8 staat daar standaard voor 36 leerlingen
met een onderwijsassistente, maar heeft daarnaast ook te maken met extra kinderen door
verdeling bij zieke collega’s. Het artikel schetst een dag uit het leven van deze leerkracht. Onze
groepen zijn gelukkig beduidend kleiner en ook na verdelen van leerlingen komen wij niet aan de
genoemde aantallen …. Het is meer om u een idee te geven wat er speelt en leeft.
https://www.ad.nl/binnenland/het-dictee-moet-juf-dorathea-in-de-deuropening-oplezen~aa022647/
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GROEP 8B BIJ DE KLEUTERS
Geschreven door de leerlingen zelf
Groep 8b ging voorlezen bij de kleuters met
zelfgemaakte handpoppen.
De groepjes gingen op zoek naar een boekje over
Sinterklaas. We moesten wel eerst oefenen voordat
we echt gingen beginnen.
Je kon kiezen tussen Sinterklaas, Piet en Amerigo.
Toen we hadden geoefend gingen naar de kleuters.
De kleuters vonden het heel leuk. De juffen vonden
het ook leuk dat wij voor de kleuters gingen lezen.
Wij vonden het ook heel leuk om te doen.
Sommige kleuters luisterden niet en anderen juist
wel.
Groetjes groep 8b

ANTI “HOEST & PROEST” BOX
De “R” is alweer voor de 4e keer in de maand en dat
betekent bijna traditiegetrouw een “griepgolf” bij leerlingen,
ouders, maar ook bij leerkrachten. Van het stichtingsbestuur
hebben we per groep een zogenaamde anti “hoest & proest”
box gekregen, met hierin desinfecterende handgel,
schoonmaakdoekjes, tissues, zakdoekjes en een brief erbij
hoe we de bacillen die griep kunnen veroorzaken kunnen
bestrijden.
Griep kunnen we niet helemaal voorkomen, maar …. Met
ons schoolfruit en de inhoud van deze box doen we ons best
het tot een minimum te beperken!
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