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Voor u ligt weer een nieuwe 

Jozefvrienden Courant, nummer 1 

van de dertiende jaargang. We 

hebben ons best weer gedaan om 

er een leuke, informatieve en 

gevarieerde Courant van te maken. 

Buiten de gebruikelijke rubrieken 

leest u een verslag van wat er op 

de schoolpleinen is gedaan, de 

onlangs gehouden sponsorloop, de 

website  en de komende 

Jozefvriendenactiviteit.   De 

volgende Jozefvrienden Courant 

kunt u half mei verwachten. 

Voordat het zover is, veel 

leesplezier met deze Courant.   

De redactie.  

 

 

 

 

Het nieuwe schooljaar 2013-2014 

is alweer even geleden van start 

gegaan. Ook weer een nieuw 

contributiejaar dus. We vragen 

daarom weer of u de bijdrage van 

12 euro wilt overmaken op 

rekeningnummer 1373.54.657 tnv 

de Jozefvrienden. Alvast bedankt.  

 

 

 

 

Wilt u een reünie organiseren? We 

hebben heel veel jaarboeken 

liggen, ideaal om adressen terug te 

zoeken. Verder zijn er diverse 

mogelijkheden om uw reünie op 

school te houden. Heeft u plannen, 

neem gerust contact op! 

 

 

 

 

-dat we allemaal de grote vakantie 

goed zijn doorgekomen, 

-dat dit al weer heel lang geleden 

lijkt, 

-dat we dit schooljaar met 30 

groepen draaien, 

-dat  er dus een nieuwe groep 6 

gestart is,  

-dat we ook een nieuwe collega 

mochten verwelkomen,  

-dat zij Pauline van den Baard heet 

en nu een groep 5 heeft.  

-dat we twee zwangere collega’s 

hebben, 

 

-dat dit juf Joyce en juf Renate 

zijn,  

-dat de beide rond eind januari 

uitgerekend zijn, 

-dat we druk op zoek zijn naar 

nieuwe collega’s die hun 

zwangerschapsverloven in gaan 

vullen, 

-dat we met een nieuwe Engelse 

methode zijn begonnen,  

-dat deze niet, zoals bij de oude 

methode, alleen maar voor groep 7 

en 8 is,  

-dat nu alle groepen Engels 

krijgen, vanaf groep 1, 

-dat dit voor een groot deel een 

digitale methode is,  

-dat deze methode “Take it easy” 

heet, 

 

 

 

 

-dat we alweer een klusavond 

hebben gehad op school, 

-dat we een klusteam hebben van 

zeker wel 25 man, 

-dat er ook Jozefvrienden lid zijn 

van het klusteam, 

-dat we na de herfstvakantie de 

opbrengst van een sponsorloop 

bekend kunnen maken,  

-dat we de afgelopen periode 

aardig wat aankopen hebben 

gedaan met Jozefvriendengeld, 

-dat het toch wel heel fijn is dat we 

zo’n sponsorpot hebben, 

-dat meester Peter tot de 

herfstvakantie met verlof is om een 

reis te maken door Oost Europa,  

-dat onze server in de grote 

vakantie vernieuwd is, 

-dat deze met het 

besturingssysteem Windows 7 

draait,  

-dat we daarom ook bijna 50 

nieuwe computers kregen, 

-dat dit was omdat de computers 

ouder dan 2007 niet met Windows 

7 kunnen draaien,  

-dat we nu ook 

meteen Wifi binnen 

de school hebben, 

-dat we daarom ook 

12 nieuwe laptops 

hebben, 

-dat we in 

september weer een 

vrijwilligersavond gehad hebben, 

-dat deze druk bezocht was,  

-dat dit blad toch wel bijna vol is, 

-dat we daarom nu stopen en u 

verder veel leesplezier wensen, 

-dat …………………. 

 

Redactief 

Wist u ….. 

Een nieuw jaar 

Een reunie organiseren? 



Hieronder het overzicht van wat 

er het afgelopen half jaar met 

het Jozefvriendengeld gedaan is  

 

Inkomsten: 
Saldo per 09-06-2013 € 11.680,56 

Bijdrage Jozefvrienden €      249,00 

Opbrengst Jumbobonnen €      193,34 

Verkoop Jozefboxen €        15,00 

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

Totaal   € 12.137,90 
 

Uitgaven: 
Kosten Rabobank €        26,08 

Mengpaneel installatie €      235,00 

Draadloze microfoon €      198,00 

Overname koelkast en 

magnetron  €      100,00 

Koelkast in OLC  €      264,98 

Koffiezetapparaat team €      804,65 

Bijdrage Groene pleinen €    4000,00 

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

Totaal   €    5628,71 

    

Saldo per 09-10-2013 €    6509,19 

Onderaan de linker kolom ziet u welke 

aankopen we de afgelopen maanden 

konden doen dankzij de 

Jozefvrienden. Je zou kunnen zeggen 

dat onze keuken een update heeft 

gehad. Nieuwe koelkast, magnetron en 

dubbel-koffiezetapparaat. Verder 

hebben we een nieuwe koelkast 

gekocht voor in het OLC (Onderwijs 

Leer Centrum) en zijn er wat zaken 

gekocht die we voornamelijk bij de 

musical gebruiken: een mengpaneel en 

een dubbele, draadloze microfoon.  

 

In 1981 werd een heel jaar lang feest 

gevierd i.v.m. het 700 jarig bestaan 

van ons Nootdorp. Iedere eerste 

zaterdag van de maand was het 

boodschappen doen in oude 

klederdracht. Bij vele gelegenheden 

gingen bestuur en burgerij ouderwets 

gekleed. Ook de schoolfoto’s van dat 

jaar zijn “van lang geleden” (de 

leerlingen zoveel mogelijk in 

klederdracht en de foto’s afgedrukt in 

bruin/wit) 

In het voorjaar werd er een agrarische 

tentoonstelling georganiseerd in de 

TOTO-hal van de renbaan. Die lag 

toen aan de Julianastraat ter hoogte 

waar nu de keerlus van de tram is. 

Prins Claus kwam de tentoonstelling 

openen! Was dat even wat. 

Aan de kleuterscholen en ouders met 

kleine kinderen werd verzocht langs 

de route die ze zouden lopen te gaan 

staan in….. u raadt het al: 700 jaar 

kleding. Wij met z’n allen aangejurkt 

in de Pr. Bernhardstraat. 

Nou, daar kwamen ze hoor! 

“Zwaaien, zwaaien” riepen 

we naar de kinderen die de 

andere kant op keken en niets 

deden. 

Allemaal mannen in gewone 

pakken. Eentje had dan nog 

een (burgemeesters)ketting 

om. 

De kinderen (en de ouders en 

juffen) zagen er zelf veel 

mooier - uit met een hoog 

Sneeuwwitje gehalte - dan die 

prins die niet eens op een wit 

paard en in mooie kleren 

kwam! 

Juf Sjan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorig jaar hadden we drie plusklassen. 

Een evaluatie aan het einde van het 

jaar liet zien dat we erg tevreden zijn 

over hoe de plusklassen draaien. De 

groepen komen 1 keer per week bij 

elkaar in het leerlab en werken verder 

gedurende de week in de groep aan 

een aparte opdracht, al dan niet in 

tweetallen. Vorig jaar kon een 

leerkracht drie kinderen aangeven die 

naar een plusklas konden.  We hebben 

na de evaluatie een beleidsuitspraak 

gedaan: Als we aangeven een plusklas 

te hebben moeten we er wel voor 

zorgen dat alle kinderen, die daarvoor 

in aanmerking komen, gebruik kunnen 

maken van die plusklas. Resultaat van 

deze uitspraak is een verdubbeling van 

de capaciteit. We hebben nu 6 

plusklassen. Twee voor de groepen 5, 

twee voor de groepen 6 en twee voor 

de groepen 7/8. Op dit moment 

draaien de plusklassen op volle toeren! 

 

 

 

 

 

 

Financieel overzicht 

ANDERE TIJDEN 

Uitbreiding Plusklassen 



 

Er is in de zomervakantie hard 

gewerkt aan onze schoolpleinen. Op 

alle speelpleinen kunt u zien dat er een 

hoop werk verzet is door Heijbers en 

Verkleij Hoveniers. De financiële 

middelen hiervoor komen o.a. van een 

subsidie van fonds 1818, een bijdrage 

vanuit deze Jozefvriendenclub en 

vanuit de overblijfkas. Wij zijn er nu 

al heel blij mee, terwijl er nog veel 

gedaan moet worden. Weet u wat?  

 

Groen 
In de school hangen nu nog de 

ontwerptekeningen die door de 

commissie gemaakt zijn. Deze komen 

nog niet overeen met de 

werkelijkheid. In het plan staan 

bomen, struiken, wilgenhutten en 

beplanting getekend. Het spreekt voor 

zich dat de zomervakantie niet de 

ideale tijd was om nieuw groen te 

planten. Het najaar is de goede tijd om 

daar mee te beginnen. We gaan dit 

groen, waar mogelijk, door de 

kinderen laten aanplanten. 

 

Het gaf ons bovendien de kans om een 

sponsorloop te organiseren om de 

financiële middelen bijeen te krijgen 

om al die mooie bomen en struiken te 

kunnen betalen. Daarover leest u 

verderop meer.  Voor het groen 

moesten we dus nog wat doen!  

 

Spelen 
Eén van de doelen van de nieuwe 

inrichting van het plein is dat de 

kinderen op wat meer verschillende 

manieren kunnen gaan spelen. Het 

plein daagt de kinderen tot dit 

speelgedrag uit (motorisch, sociaal, 

cognitief en non-speelgedrag). Waar 

op de kale pleinen vooral renspelletjes 

gespeeld konden worden, is er nu ook 

gelegenheid tot klimmen, klauteren, 

balanceren, springen etc. Er zijn 

overal plekken waar het kind gaat 

spelen en deze motorische 

vaardigheden ontwikkelt. In de hutten 

(die nog komen) kunnen kinderen een 

plekje vinden om toneel te spelen of te 

kletsen, zittend op de stammetjes 

ervoor.  

Bij dat spelen op zo’n groen 

schoolplein kunnen kinderen  

natuurlijk wel eens vies worden, maar 

dan hebben ze wel lekker gespeeld! 

Uiteraard is dit met ouders 

gecommuniceerd. 

 

Het gebruik 
Het is logisch dat je, met zoiets 

nieuws als de groene speelpleinen, 

afspraken maakt over hoe je ermee om 

gaat. We hebben dit met alle kinderen 

gedaan om ons schoolplein netjes te 

houden. Zo willen we bijvoorbeeld dat 

de houtsnippers zo veel mogelijk 

blijven waar ze nu liggen. De 

houtsnippers liggen op plekken waar 

het met nat weer modderig kan 

worden. In de plantvakken is speciaal 

zand aangebracht om de planten goed 

te laten groeien. We hebben de 

kinderen gevraagd om dit speciale 

zand met rust te laten.  

 

Praktijklessen 
Binnen dit gehele project hebben we 

niet alleen de speelpleinen aangepakt. 

Tussen de school en de tuin van de 

kerk (bij het gedeelte Sportparkweg 8, 

waar vroeger de middenbouw zat), is 

een natuur-educatieve-zone 

gerealiseerd. Dit is een strook 

geworden waar schooltuinen komen, 

waar een pad door de bosjes is 

aangelegd, waar je waterbeestjes kunt 

bestuderen, waar je met de hele groep 

les kunt krijgen, waar we een echt 

insectenhotel hebben en ga zo maar 

door.  

Er is vlakbij deze groene strook ook 

een nieuwe schuur neergezet voor 

tuingereedschap want ……… het is 

wel de bedoeling dat de leerlingen er 

zelf aan de slag gaan. Zelf groente 

verbouwen (voor bijvoorbeeld de 

smaaklessen) maar ook zelf het gebied 

onderhouden.  

 

Woensdagmiddag 6 november, tijdens 

de Jozefvriendenactiviteit, laten we 

alles wat hierboven staat natuurlijk 

aan u zien. Komt u dan ook? 

 

 

 

De Groene Speelplaatsen 



 

Dinsdag 8 oktober was het zover. De 

sponsorloop werd gehouden. Een 

sponsorloop onder het motto: “Voor 

het groen moeten we nog wel wat 

doen!” De opbrengst van deze loop 

wordt dus gebruikt om de nieuwe 

aanplant voor de drie pleinen te 

bekostigen en voor de aanschaf van 

(kinder)tuingereedschap. De hele 

dinsdagochtend was het een drukte 

van belang op het voetbalveld naast de 

school. We begonnen met de kleuters 

en de groepen 8 sloten de ochtend af. 

Als een groep naar het veld kwam 

werd er eerst een groepsfoto gemaakt. 

We hadden vooraf gevraagd of de 

kinderen zo groen mogelijk 

(aangekleed) wilde komen. Nou dat is 

gelukt, u moet de foto’s maar eens op 

de site bekijken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er werd iedere keer met 4 groepen 

tegelijk gelopen. De groepen 1/2 en 3 

liepen rondjes om een half veld, de 

hogere groepen om een heel veld. Op 

iedere hoek van het veld ging een 

groep van start. De leerkracht bleef op 

de hoek staan en stempelde de 

stempelkaart van de eigen leerlingen 

als deze weer langs kwamen. Er werd 

een kwartier gelopen. Na het 

aftoeteren stond er groene limonade en 

koek klaar op het Jozefpad. Het weer 

was die ochtend gelukkig goed, de 

tijdplanning verliep voorspoedig. Een 

geslaagde sponsorloop kunnen we wel 

stellen. Op moment van typen van 

deze Jozefvriendencourant is de 

opbrengst nog niet bekend. We 

wachten af en hebben er alle 

vertrouwen in dat het ook financieel 

een succes zal worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 

 

 

De Groene Sponsorloop 

Woensdag 6 november 

JOZEFVRIENDENACTIVITEIT 

15.00 – 17.00 uur 

Koffiekamer Sportparkweg 6-8 

 
Hierbij nodigen wij u uit om de Jozefvriendenactiviteit, welke gehouden 

wordt op woensdag 6 november, bij te wonen. 

We ontvangen u om 15.00 uur met koffie/thee en wat lekkers in de 

koffiekamer. Na de koffie kunt u, als u er nog niet bent geweest, de 

nieuwbouw op het Blokkenplein bezichtigen. 

Daarna bekijken we een stukje film, die gemaakt is tijdens de feestweek 

vorig jaar. We vierden toen het 105 jarig bestaan. 

Natuurlijk maken we ook een rondje Groene Pleinen en bekijken de 

natuur-educatieve-zone. 

De middag sluiten we af in de koffiekamer  met een drankje en een hapje. 

 

We willen de Jozefvrienden die willen komen vragen om dit door te 

geven. Oftewel of u zich vooraf wilt opgeven, dit uiteraard i.v.m. de 

inkopen en het klaarzetten van de ruimte. U kunt uw deelname kenbaar 

maken via een mailtje naar jozefschool@laurentiusstichting.nl of een 

belletje naar 015-3109654 

 

Tot woensdag 6 november. 

Nel en Marcel. 
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