
   

 

 

 
 

AVOND 4 DAAGSE 
Hallo loper van de avondvierdaagse, 
 
Op maandag 3 juni a.s. gaat de 42e Avondvierdaagse Nootdorp van 
start. Je hebt je ingeschreven via de Ouderraad (OR), wat leuk! 
Er wordt gestart vanaf de Nootdorpse IJsclub, Oudeweg 74, 2631 PB 
Nootdorp. De starttijden zijn iedere dag vanaf 18.00 tot 19.00 uur. Je 
kan je vanaf 17.45 uur tot uiterlijk 18.45 uur melden bij een OR lid die 
aanwezig is op het terrein van de ijsclub. Na het afvinken van de 
presentielijst kan je beginnen aan de 5 km. De routes vind je als bijlage 
bij deze nieuwsbrief. 
Zoals al eerder in de nieuwsbrief al aangegeven bundelen de Sint Jozefschool, OBS De Winde en Octant 
Kindcentrum Regenboog dit jaar de krachten. Dit jaar is er een gezamenlijk kraam, waar alle lopers van de 
drie scholen kunnen stoppen voor iets lekkers en een beker limonade of water. Ook als je je niet via de OR 
hebt ingeschreven, ben je welkom bij onze kraam.  
Let op: vraag je juf of meester naar het SJB T-shirt en draag deze op alle avonden, zodat we kunnen zien 
dat je van de Jozefschool bent. 
Dit jaar heeft de organisatie van de avondvierdaagse geen fanfare waar we achteraan lopen. De muziek 
speelt vanaf 19.00 uur tot 20.00 uur op de start- en finish plaats.  
De OR zorgt op de slotavond voor de medailles. Na het lopen kan je je weer melden bij de OR, op het terrein 
van de ijsclub, en krijg je de welverdiende medaille.  
Lopers die zich niet via de OR hebben ingeschreven, kunnen zich 3 juni melden bij het startbureau bij de 
Nootdorpse IJsclub, zoals voorgaande jaren. De medailles kunnen op de laatste avond eveneens bij het 
startbureau worden afgehaald.  
 
Veel succes en tot 3 juni! 
Groeten, de Avondvierdaagse commissie 
 
 
 

AKTUEEL: UIT TELSTAR ONLINE 
 

Te triest voor woorden: alle moestuintjes Jozefschool vernield 
ma 27 mei 2019, 16:46    •   5173 keer gelezen   

Nootdorp - Boosheid, ongeloof en heel veel tranen van verdriet. De kinderen van 

de Jozefschool uit Nootdorp kunnen het amper geloven. Alle moestuintjes zijn 

afgelopen weekend met bruut geweld gesloopt. 

Weken hebben ze hard gewerkt in de moestuintjes op school. Het lag er allemaal 

schitterend bij. Wat waren de kinderen en moestuin-ouders trots! Maandag was de schrik 

dan ook enorm. Alles, maar dan ook werkelijk alles is gesloopt. Zelfs het insectenhotel is in 

de sloot gegooid. Een intens trieste actie. 
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De school laat het er niet bij zitten. Iedereen met ook maar de kleinste informatie over de 

dader of daders, mag dit vertrouwelijk melden bij de schooldirectie. Bellen naar het 

politiebureau van Pijnacker-Nootdorp is uiteraard ook een juiste weg. Bel daarvoor 0900-

8844. Twijfel niet en geef deze zeer kinderachtige, laffe daders aan! 

De school zit ondertussen in zak en as. "Misschien is er een lief tuincentrum die ons weer een 

beetje op de rit wil helpen met spulletjes", laat een moestuinmoeder weten. Mail voor enige 

liefdadigheid naar redactie@telstar-uitgeverij.nl. Wij brengen u in contact met 

deze moestuinmoeder. 
 
 
Beste lezer, 
Ondertussen hebben 4 tuincentra gereageerd, waarvoor onze dank, fantastisch. 
Volgende nieuwsbrief komen we hier uitgebreid op terug!! 
De tuincommissie. 
 

 

OPROEP: NIEUW MR-LID  
 
Meepraten op school? In de MR natuurlijk! 
Voor de MR van onze school zijn we op zoek naar 1 enthousiaste ouder die plaats wil nemen in de 
oudergeleding van de MR. Ouderlid Saskia Goosens is aftredend (bedankt Saskia!). De huidige 
oudergeleding bestaat uit: Saskia Goossens (aftredend) John Kardol, Marco Mijnsbergen, Machteld Takens 
- Heijmerink en Marielle van Zon (voorzitter). 
 
Wij zijn op zoek naar ouders die zich in het nieuwe schooljaar 2019-2020 kandidaat willen stellen voor de 
MR. Elke ouder mag zich kandidaat stellen. Dus lijkt u het u leuk om kritisch mee te denken over het beleid 
van de school? Geef u dan nu op! Dit kan tot 14 juni '19. Indien u zich wilt opgeven kunt u dit kenbaar 
maken via dit mailadres: mr@sint-jozefschool.nl.   
Indien er meer geïnteresseerden zijn worden er verkiezingen uitgeschreven.   
 
Maar wat doet de MR? 
Elke school heeft een MR, dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De MR is 
gericht op inspraak en heeft een afvaardiging van het personeel en de ouders van de school. Er wordt 
overlegd over belangrijke schoolzaken: keuze van lesmethodes, veiligheid op school en verbeteringen in 
het onderwijs etc. De MR heeft een adviserende rol op sommige punten en op andere zaken heeft de MR 
instemmingsrecht.  
 
Kortom: kritisch meedenken over allerlei zaken die op de Jozefschool spelen! 
Met vriendelijke groeten, Sanne van Ruijven, secretaris MR 
 

Agenda 
Dag Datum  

Don-Vrij  30-31 mei Hemelvaart, beide dagen vrij. 

Ma-don  3-6 juni Avond4daagse 

Vrijdag  7 juni Nieuwsbrief 34 komt uit.  
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Onze Jarigen 

 Na de vorige nieuwsbrief tot aan het verschijnen van de 

volgende nieuwsbrief vier(d)en de volgende leerlingen 

hun verjaardag. Gefeliciteerd allemaal! 

 
24 mei Jana Kleinbekman 1/2D 

24 mei Dewi Janssen 3A 

24 mei Kenji de Ruiter 4C 

24 mei Chelsey Koets 7B 

25 mei Wendy Beckers 1/2F 

25 mei Dylan Dollee 6C 

27 mei Jamie Keijzer 3B 

27 mei Quinn van der Haas 4C 

27 mei Daphne Bromberg 6B 

28 mei Mees Advokaat 3B 

28 mei Cathelijne Smit 6C 

28 mei Brandon Godschalk 7D 

29 mei Kaya Ekinci 3A 

29 mei Daniel Orlov 6B 

29 mei Semih Ekinci 7C 

29 mei Elicia Hendriks 8C 

30 mei Mees Thoms 1/2D 

30 mei Jimmy Lay 7B 

31 mei Evi Koole 4C 

1 juni Jacky Berkhuijsen 1/2B 

1 juni Lucas van der Sluis 8B 

2 juni Julia Herman 4D 

2 juni Yessin Tajioui 5B 

2 juni Viggo Haak 7C 

2 juni Noël van Teijlingen 8A 

2 juni Leonard Vossen 8B 

4 juni Eduard Meihuizen 1/2E 

4 juni Nova Remmers 3A 

4 juni Estelle Leveau-Hageman 5C 

4 juni Jasper Schmeits 6C 

4 juni Jazzlyn de Koekkoek 7B 

4 juni Dico van der Zwart 8B 

4 juni Lois Demelinne 8C 

5 juni Jian Xi Wang 1/2E 

5 juni Vincey Blom 4C 

6 juni Selena Blankestijn 4A 

6 juni Viggo van den Hoogenband 4D 

6 juni Gino Ludwig 7C 

 

Nieuwe leerlingen 

    Sinds het verschijnen van de 

vorige nieuwsbrief hebben we op 

school mogen verwelkomen: 

Groep 1c  -  Amy van de Sande 
Groep 1d  -  Amayre Kumar 
 
Veel plezier op de Jozefschool! 
 
 

 

 

NOG MEER FELICITATIES 

Op donderdag 21 maart hebben heel 
veel leerlingen van onze school weer 
meegedaan aan de Wereldwijde 
Wiskundewedstrijd W4 Kangoeroe! 
 
Compliment aan al deze leerlingen die 
dit hebben aangedurft. Uiteindelijk kon 
er per klas maar 1 leerling winnen en 
dat was natuurlijk de klasgenoot met 
de minste fouten. We feliciteren 
onderstaande rekenbollebozen….. 
 
Groep 6: Eason Liu 
Groep 7: Iris van de Ree 
Groep 8: Eva van Adrichem 
 
Nogmaals gefeliciteerd! 
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Flessen inzamelen als bijdrage voor medisch onderzoek 
Het broertje, Mason, van één van onze leerlingen in groep 6 heeft een zeldzaam syndroom, het 
zogenaamde CHD8-syndroom. 
Het is een zeldzame ziekte, minder dan 1 op de 2000 kinderen heeft het. Het syndroom is pas sinds 2017 
bekend. De artsen en onderzoekers komen steeds meer te weten over het syndroom, maar er zijn ook nog 
heel veel zaken onbekend. 
Het CHD8-syndroom is een syndroom waarbij kinderen een vertraagde ontwikkeling hebben, ze 
ontwikkelen zich langzamer dan andere kinderen van dezelfde leeftijd. Rollen later, praten later, lopen later 
….  Ook zijn er allerhande andere symptomen, van slecht slapen, slechte spijsvertering, problemen met 
leren, het niet maken van oogcontact etc.  
Na de vaststelling van het syndroom is er voor ouders veel onzekerheid en een lange medische weg. De 
onzekerheid blijft omtrent de levensverwachting van kinderen met dit syndroom, daar is nog geen 
onderzoek naar gedaan en het syndroom is nog zo nieuw en onbekend dat hier ook geen “ervaringscijfers” 
voor zijn.  
 
Er is geld nodig om verder onderzoek te doen! Niet alleen voor Mason maar voor alle kinderen die dit 
syndroom hebben! Geld dat er niet is en niet door de ziektekostenverzekeraars, farmaceuten en overheid 
wordt vrijgemaakt! Er is in het Algemeen Dagblad een artikel geplaatst over de ziekte en Mason. De link 
naar dit artikel vindt u hier: 
https://www.ad.nl/delft/hoe-oud-mason-2-kan-worden-met-chd8-syndroom-weet-niemand-er-is-geen-
levensverwachting~a54f100c/ 
 
We leveren als Jozefschool graag een bijdrage!  
 

Van maandag 3 juni tot en met maandag 1 juli staan er in de aula en het OLC grote 

zakken waarin u uw statiegeld flessen kunt inleveren! Iedere statiegeldfles is 25 cent 

waard, dus op die manier denken dat iedereen een bijdrage kan leveren die dit wil! 

Spaart u mee? 

 
Naast deze actie op school is er ook een crowdfunding gestart waar u kunt doneren. Via onderstaande link 
komt u bij de crowdfunding pagina. 
https://getfunded.nl/campagne/5009-kans-op-een-beter-leven-voor-mason-chd8-syndroom 
 
Wij zien vanaf maandag de flessen graag de school binnenstromen!!! 
Bedankt voor uw medewerking! 

 

 
SCHOOLFOTOGRAAF 
Op dinsdag 11 en woensdag 12 juni komt de schoolfotograaf weer op school. Er is een 
rooster wanneer de groepen aan de beurt zijn voor de individuele foto’s en de 
groepsfoto. Woensdagmiddag is er weer gelegenheid om een ‘broertjes-zusjes” foto te 
laten maken.  
Als u hiervan gebruik wilt maken moet u zich inschrijven. Dit kunt u de hele volgende 
week doen bij de directiekamer/administratie, daar liggen intekenlijsten klaar. 
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