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Jaargang 12 nummer 1, november  2012                                                       Een uitgave van de St. Jozef Basisschool, Nootdorp 

Voor u ligt weer een nieuwe 

Jozefvrienden Courant, nummer 1 

van alweer een nieuwe jaargang. 

De eerste courant van schooljaar 

2012-2013. We zijn het jaar goed 

begonnen. Iedereen was weer 

heelhuids terug van een 

welverdiende vakantie. We blikken 

samen met u terug op 

verschillende activiteiten en op een 

aantal activiteiten die gaan komen. 

Uiteraard ook deze keer weer alle 

vaste rubrieken. Ook juf Sjan met 

haar rubriek: “Wat leerkrachten 

meemaakten” is weer van de partij.  

We zullen u verder niet ophouden 

en wensen u alvast veel 

leesplezier. Voor straks prettige 

feestmaanden en tot de volgende 

courant die rond maart zal 

verschijnen. De redactie.  

 

 

 

Vorige courant hebben we u 

verteld over dat we Jumbobonnen 

sparen en daar geld mee verdienen 

voor de Jozefvrienden. We 

hoorden daarna dat er 

Jozefvrienden zijn die ze mee 

sparen voor ons en af en toe langs 

school komen om ze in de 

verzamelbak te doen. Geweldig! 

Dank daarvoor. Spaart u ook mee? 

De gele inzamelbakken staan bij 

de diverse ingangen van de school.  

 
 

 

 

 

 

 

 

- dat we dit schooljaar begonnen 

zijn met 29 groepen, 

- dat we twee nieuwe collega’s 

mochten verwelkomen; juffrouw 

Linda van Woerden en meester 

Aad Lindeman, 

- dat er afgelopen zomer 84 

leerlingen naar het Voortgezet 

Onderwijs zijn gegaan, 

- dat we nu bijna klaar zijn met de 

bouw,  

- dat er nog een aantal 

afwerkpunten zijn die nog gedaan 

moeten worden, 

- dat we laatst weer een BHV 

oefening hebben gehad, 

- dat we branden geblust hebben 

op het plein, 

- dat de foto’s van deze herhaling 

op Picasa staan, 

- dat dit een soort fotoalbum van 

de school is die je makkelijk via 

onze site kunt vinden, 

- dat we tegenwoordig praktische 

verkeerslessen geven voor alle 

groepen, 

- dat de kinderen dan allemaal op 

de fiets naar school moeten komen, 

- dat we sinds 1 oktober een 

combinatiefunctionaris in dienst 

hebben, 

- dat dit bij ons een duobaan is, 

- dat we dus nog twee nieuwe 

collega’s erbij hebben,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dat dit Leonie Schilperoort en 

Frans de Kat zijn,  

- dat ze voor ons en RKDEO 

werken, 

- dat dit mogelijk gemaakt wordt 

door een subsidie vanuit de 

gemeente, 

- dat we al een eerste klusavond 

hebben gehad,  

- dat we een recordopkomst 

hadden van 21 klusvaders,  

- dat we dan ook wel vlot klaar 

waren met klussen,  

- dat het al weer helemaal 

Sinterklaas is op school,  

- dat we laatst weer controle 

hebben gekregen van de 

brandweer,  

- dat gelukkig alles in orde was, 

- dat dit een veilig idee is,  

- dat we tegenwoordig een echt 

leerlab hebben, 

- dat dit een klaslokaal is waar we 

met groepen pluskinderen aan het 

werk zijn, 

- dat we (weer) een piano 

gedoneerd hebben gekregen, 

- dat er nu al vier piano’s in school 

staan,  

- dat meester Peter dus regelmatig 

speelt,  

- dat we zo’n beetje wel alle wist 

jes gehad hebben, 

- dat we nu dan echt gaan stoppen. 

 

Redactief 

JumboBonnen 

Wist u ….. 



 

 

 

 

Oudste kleuterfeest bij boer van 

Koppen. Oma en opa van Tessa, 

Wilco en Cornee op 26 juni 1987 

 

De boerderij stond op een terp 

midden in de weilanden waar nu 

de straat de Kievietsbloem is. 

Het huis heette  “ voor Heine”. 

Niemand daar had zo’n naam. Wat 

was het geval. Vroeger als iemand 

vroeg waar ze woonden en ze 

antwoordden: op de Oudeweg, dan 

vroeg men weer :waar ongeveer. 

Nou, voor Heine. Er woonde dus 

iemand op de Oudeweg die Hein 

heette en daar woonden ze vóór. 

 

Een paar weken van te voren 

bracht boer Cor de koeien naar een 

ander weiland opdat de vlaaien 

droog waren als wij kwamen en we 

heerlijk konden spelen in het 

weiland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen verkleed als boer of 

boerinnetje natuurlijk, vertrokken 

we met alle spullen richting de 

Oude Weg. 

We waren met ongeveer 60 

kinderen en alle juffen plus 

meester Peter met zijn accordeon. 

Boer Cor kwam ons halen met 2 

karren en een tractor. Luid zingend 

met Peter als onvermoeibare 

gangmaker reden we door het dorp 

en over de Veenweg, het 

Roeleveen en via de ’s Gravenweg 

naar de boerderij. We zaten 

gewoon op de strobalen, zonder 

hek rond de kar of zo iets. 

We deden op de boerderij 

spelletjes, kleurden kleurplaten en 

vertroetelden de kalfjes. 

Moeders brachten pannenkoeken 

voor de lunch en ’s middags 

gingen we op de zelfde manier 

weer terug. 

Het zou nu niet meer kunnen en 

mogen, maar wij hadden met de 

kinderen een gouden dag 

Juf Sjan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder het overzicht van wat 

er het afgelopen halve jaar met 

het Jozefvriendengeld gedaan is  

 

Inkomsten: 
Saldo per 27-04-2012 € 10.268,15 

Bijdrage Jozefvrienden €      326,50 

Opbrengst Jumbobonnen €      436,47 

Opbrengst Ryck afval €        20,00 

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

Totaal   € 11.051,12 
 

Uitgaven: 
Kosten Rabobank €        10,47 

50 klapstoelen op kar €    1377,84 

Nieuwe instrumenten €      100,00 

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

Totaal   €    1488,31 

    

Saldo per 02-10-2012 €   9.562,81 

 

Vorige maand is de Nootdorpse 

muziekschool gestopt met haar 

activiteiten. De instrumenten die 

ze daar hadden werden te koop 

aangeboden. Nou dat hoef je tegen 

meester Peter natuurlijk maar 1 

keer te zeggen. Hij erop af en ja 

hoor: hij kwam terug met 6 grote 

xylofoons. Ze zijn ondertussen al 

een paar keer gebruikt tijdens de 

muzieklessen in de klas. Het 

vriendenprijsje van 100 euro is 

betaald vanuit de Jozefvrienden. 

Bedankt! 

 

 

 

Wat leerkrachten 

mee maakten… 

Financieel 

overzicht 

Nieuwe instrumenten 



 

De school groeit. Ondanks de 

omvang hebben we nog wel eens 

grotere activiteiten. We hebben op 

school al drie karren met elk 50 

klapstoelen. Het afgelopen jaar 

was dat iedere keer net te weinig. 

We hebben daarom vanuit de 

Jozefvriendenkas een vierde kar 

gekocht (met afdekhoes) met 50 

klapstoelen. We hebben nu dus 

200 klapstoelen. Jozefvrienden 

bedankt! 

 

 

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. 

Reproductie en verzending: 

Anne de Koning 

Advertenties: 015-3109654 

Bezorgklachten: 015-3109654, 

maandag t/m vrijdag van 08.00 – 

17.00 uur 

   

 

 

Bij deze Jozefvrienden Courant 

weer een los inlegvel met het 

verzoek uw bijdrage voor het 

schooljaar 2012-2013 over te 

maken. Alvast onze hartelijke dank 

daarvoor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is het? 

Een groen schoolplein spreekt 

waarschijnlijk tot ieders 

verbeelding. Maar denk je dan aan 

een schoolplein met een grasveld 

of een stel indrukwekkende 

bomen? Een moestuin of 

misschien een bloementuin? 

De initiatiefnemer van het project 

Groene Schoolpleinen, Fonds 

1818, wil schoolpleinen realiseren 

waar kinderen in contact komen 

met de natuur en waar zij kunnen 

spelen met natuurlijke elementen.  

 

Diertjes zoeken, blaadjes plukken, 

met takken sjouwen of bloemen 

bewonderen. Een groen 

schoolplein geeft kinderen elke 

dag de kans op een natuurbeleving 

en biedt mogelijkheden voor 

natuureducatie. Een groen 

schoolplein brengt creativiteit, 

rust, ontdekking en beleving 

samen. Daarnaast draagt een groen 

schoolplein bij aan het behoud van 

soorten planten en dieren, de 

biodiversiteit, in de bebouwde 

omgeving. Variatie is belangrijk 

voor het evenwicht in de natuur. 

 

Fonds 1818 wil basisscholen 

aanmoedigen verschillende 

vormen van vergroening toe te 

passen op hun eigen plein en de 

mogelijkheden voor 

natuurbeleving en -educatie zo 

veel mogelijk te benutten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het fonds heeft een 

donatieprogramma ontwikkeld 

waarbij de hoogte van de bijdrage 

is gekoppeld aan de kwalitatieve 

en kwantitatieve uitwerking van 

natuurbeleving en -educatie. 

 

Binnen de Jozefschool hebben we 

vorig jaar al een werkgroep 

gevormd met een aantal 

leerkrachten en een paar ouders. 

Deze hebben de startsubsidie 

aangevraagd en ook gekregen. de 

komende maandag willen we 

besteden aan het maken van de 

definitieve plannen en het 

aanvragen van subsidie. Bedoeling 

is op alle drie de pleinen iets te 

doen met vergroenen. Hoe en wat 

precies zullen we u ongetwijfeld 

laten weten in een volgende 

Jozefcourant.  

 

We kunnen ons voorstellen dat als 

u het financiële overzicht ziet en 

bij deze courant ook weer het 

verzoek kreeg  uw bijdrage over te 

maken, u misschien denk dat we 

de Jozefvriendenrekening als een 

soort spaarpot gebruiken. Dat is 

niet zo. Er staat inderdaad een 

behoorlijk bedrag nu op de 

rekening maar we denken niet lang 

meer. Er is de afgelopen jaren 

tijdens de bouw en nu in 

afwachting van de groene 

schoolpleinen weinig uitgegeven. 

We vermoeden dat bij het 

realiseren van de groene 

speelplaatsen de vrienden ook een 

(financiële) rol gaan spelen. We 

hebben nu nog geen idee of onze 

wensen gedekt kunnen worden 

door het eventuele subsidiebedrag. 

Vandaar enige terughoudendheid 

in het uitgeven van geld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe stoelen Groene Schoolpleinen.  

Potten 

Uw donatie 

mailto:jozefschool@laurentiusstichting.nl


 

Dit jaar is weer een lustrumjaar. 

Nu al horen we uzelf afvragen: 

“Lustrumjaar? Dat is toch pas 

geweest?” Ja, maar toch is het 

alweer 5 jaar geleden dat we het 

100 jarig bestaan vieren. Ook dit 

lustrum zullen we traditiegetrouw 

vieren met een feestweek in juni 

2013. De commissie is al druk 

bezig met de voorbereidingen. 

Veel meer over dit op handen 

zijnde feest in de volgende 

Jozefvrienden Courant.  

 

Wel willen we u alvast het 

volgende voorleggen. We kunnen 

ons voorstellen dat Jozefvrienden 

het leuk vinden om bij één of 

meerdere activiteiten die week te 

komen helpen. Misschien geldt dat 

wel voor u. Hieronder een korte 

opsomming van de activiteiten 

waarbij we in iedere geval veel 

ouderhulp nodig hebben. Zegt u als 

Jozefvriend: “Dat vind ik leuk, 

deel mij maar in” mail dan uw 

naam, telefoonnummer en 

activiteit door naar 
jozefschool@laurentoiusstichting.nl  

 

De feestweek wordt gehouden van 

24 tot en met 28 juni 2013. Op 

maandag houden we ’s middags 

een vossenjacht.  Dinsdag een 

natuur-doe-dag, woensdag 

sportdag en vrijdag 

spelletjesochtend en braderie ’s 

middags/’s avonds.  

 

Vind u het leuk om een groepje 

kinderen te begeleiden, een spel te 

begeleiden, te helpen bij de 

catering, bij het opbouwen of 

afbreken: mail het en we nemen 

t.z.t. contact met u op.  

 

Bedankt namens de 

organisatiecommissie  van de 

feestweek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weet u dat we in de school 

overgaan naar een digitaal rapport. 

Door eigen leerkrachten is een 

rapport ontwikkeld binnen Word 

en Excel. Dit schooljaar voert één 

leerkracht per bouw het rapport 

digitaal in om te kijken hoe het  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

werkt en om de kinderziektes eruit 

te halen. Als alles goed gaat en het 

rapport bevalt worden volgend 

schooljaar alle leerkrachten 

geschoold om dit rapport te gaan 

gebruiken, meteen vanaf 

schooljaar 2013-2014. 

Jozef 105 jaar 
 

Hersenbrekers ……. 

Digitaal rapport 

mailto:jozefschool@laurentoiusstichting.nl

