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Beste ouders/ verzorgers,
2018 bevindt zich al in week 47, nog 5 weken en dan hebben we
met elkaar Sinterklaas en het Kerstfeest gevierd en sluiten we
2018 af! Het schooljaar duurt gelukkig nog een aantal maanden
extra, maar het gaat hard genoeg!
De school is inmiddels in een gezellige Sinterklaassfeer, we willen
de ouders die de school versierd hebben heel erg bedanken, het
ziet er feestelijk uit.
Met name de leerkrachten in de groepen 1/2 en 3 merken aan het
gedrag van de kinderen dat de Sint en zijn Pieten zijn aangekomen in Nootdorp, maar ook de leerkrachten
uit de groepen 5 t/m 8 hebben flink wat activiteit in de klas door de “surprise-koorts” die bij veel kinderen
leeft …. Wie heeft wie “getrokken”, wat zal ik maken, wat zal ik krijgen, genoeg om mee bezig te zijn.
Naast Sinterklaas zijn de leerkrachten van de groepen 1/2 & 8 druk bezig met de afronding van de
rapporten die voor hun groep meegaan op vrijdag 30 november a.s..
Wij wensen u een gezellige aanloop naar december!
Team Jozefschool
BABYNIEUWS JUF PAULINE
Juf Pauline van groep 7C is op donderdag 15 november bevallen van
een kerngezonde dochter, Sophie. Zowel juf Pauline als Sophie maken
het uitstekend.
Juf Pauline en haar partner Harm genieten thuis met volle teugen van
hun kleine meisje. Bijgaand ziet u een fotootje van Sophie. We wensen
juf Pauline nog een heerlijke verlofperiode samen met haar kersverse
gezin!

TAFELTJESAVONDEN GROEP 1/2
Maandag 10 december en woensdag 12 december vinden de
zogenaamde “tafeltjesavonden” voor groep 1/2 plaats. De
oudergesprekken naar aanleiding van de rapporten die u 30
november a.s. mee naar huis krijgt.
De inschrijving voor de gesprekken gaat via DigiDuif, u ontvangt hier
binnenkort een uitnodiging voor. Wij vinden het belangrijk met u in
gesprek te gaan (en te blijven) over de ontwikkeling van uw kind. Wij
verwachten daarom iedere ouder/ verzorger op gesprek.
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HERHAALD VERZOEK …. VERKEER ROND DE SCHOOL EN IN DE SCHOOL
In nieuwsbrief 9 is gevraagd u aan de (verkeers-)regels te houden bij het met de auto brengen van uw
kind(-eren) naar school. Wij krijgen signalen dat er onvoldoende verbetering is en doen daarom een
herhaald verzoek:
Er geldt een parkeer- EN stopverbod op de Sportparkweg. Het
stoppen om kinderen uit te laten op en rond de ingang(-en) van school
en op het zebrapad leidt tot gevaarlijke verkeerssituaties voor zowel
fietsers als voetgangers.
Er is voldoende parkeergelegenheid bij RKDEO, in de Meidoornlaan of
in de Delflandstraat, u loopt van daaruit veilig naar school.
Binnen school merken we, nu het weer kouder en natter wordt buiten,
veel “verkeer” van ouders/ verzorgers en leerlingen. Vanaf groep 5
willen wij u vragen het meelopen naar de groepen te beperken. Het
geeft onrust in de gangen en in de ochtend is de leerkracht er om de
kinderen welkom te heten en hen even aan te kijken om te kijken hoe
het met hen gaat, of om terug te komen op een eerdere gebeurtenis.
Wilt u de leerkracht graag spreken, loop dan na schooltijd even binnen of maak een afspraak, dan heeft u
alle gelegenheid tot het stellen van vragen.
Wij vertrouwen op uw medewerking. Bedankt!
VOORSTELLEN NIEUWE COLLEGA’S
Wij hebben in de afgelopen weken 2 nieuwe collega’s welkom geheten op onze school, wij kennen hen
inmiddels, ook een groot aantal kinderen weet wie juf Jolanda en juf Jaimy zijn, maar … zij stellen zich ook
graag aan u voor. Deze week stelt juf Jaimy zich aan u voor en volgende week juf Jolanda.
Juf Jaimy
Zoals de meeste leerlingen hebben gemerkt geef ik sinds de herfstvakantie gymlessen op de Jozefschool.
Ik werk op woensdag en vrijdag. Samen met meester Pim verzorg ik de gymlessen aan (een deel van) de
groepen.
Ik ben 26 jaar oud en ben in mei 2018 afgestudeerd aan de HALO
(Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding).
Naast mijn werk als vakleerkracht gymnastiek geef ik ook nog Personal
Training bij Bodytec Studio en geef ik snowboard les bij De Uithof.
Ik heb zin in deze nieuwe uitdaging.
Mochten er vragen zijn ben ik in de gymzaal te vinden.
Groetjes, juf Jaimy
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EEN VACATURE BINNEN SCHOOL EN DAN ….
Regelmatig worden wij en u geconfronteerd met vertrekkende collega’s. De één jaagt zijn droom achterna
voor bijvoorbeeld een ander onderwijsconcept, de ander vindt een baan dichterbij huis, maar wat de reden
ook is, wij hebben dan als school een lastige taak om de ontstane vacature te vullen.
Wij stellen u graag op de hoogte van de stappen die wij zetten om tot invulling te komen van een vacature
binnen onze school.
Direct na bekendmaking van het vertrek van een collega wordt een vacature uitgezet. Deze vacature wordt
geplaatst op de website van de Laurentiusstichting, waar onze school onder valt, op Indeed een vacaturezoek-machine en op Facebook.
Reacties die binnen de gestelde termijn worden ontvangen, worden gescreend en beoordeeld op basis van
benodigde diploma’s en relevante werkervaring. Als de sollicitatie voldoet nodigen wij de kandidaat uit voor
een gesprek bij ons op school. Sollicitatiegesprekken voor reguliere vacatures bij ons op school, worden
altijd door een aantal personen gevoerd, waaronder de bouwcoördinator, een collega, een lid van de
directie en een afvaardiging van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.
De sollicitatiecommissie moet het unaniem eens zijn over de geschiktheid van een kandidaat voor de
vacature waarop hij/zij solliciteert voor we overgaan tot aanname!
Binnen het onderwijs is een wettelijke opzegperiode van 2 maanden gebruikelijk, daardoor kan het helaas
voorkomen dat het vertrek van de ene collega en de komst van een nieuwe niet naadloos op elkaar
aansluiten. Uiteraard streven wij hier wel naar!
U mag en kunt erop vertrouwen dat nieuwe leerkrachten binnen onze school zorgvuldig zijn geselecteerd
en gescreend. Bij gebleken ongeschiktheid tijdens het sollicitatieproces zullen wij het proces stopzetten en
indien nodig van vooraf aan doorlopen. Wij rekenen erop dat onze (nieuwe) collega’s warm door u
ontvangen worden en het vertrouwen mogen ervaren dat wij in hen hebben.
Omdat we zeker in het westen van Nederland geconfronteerd worden met een schaarste aan leerkrachten,
heeft de Laurentiusstichting ervoor gekozen een adviseur aan te trekken die de stichting (en daarmee ook
ons) kan adviseren bij vraagstukken rondom het aantrekken van nieuw personeel.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, heeft u nog vragen, dan nodigen wij u
van harte uit deze aan ons te stellen.
BEDANKT VOOR UW MEDELEVEN EN STEUN
Wij willen u namens (meester) Marcel en zijn dochters heel hartelijk danken voor alle steun en medeleven
die hij heeft mogen ontvangen via verschillende kanalen. Hij stelt de troostende woorden, de tekeningen,
kaartjes en bloemen enorm op prijs. Dat zovelen meeleven geeft de familie kracht.
De blijken van medeleven in het condoleance boekje van u als ouders/ verzorgers en leerlingen bieden wij
binnenkort aan meester Marcel aan. De condoleance tafel met het boekje staan tot vrijdagmiddag 23
november voor de directiekamer. Bent u nog niet in de gelegenheid geweest uw bijdrage te leveren en wilt
u dit nog graag doen, dan kunt u in de week erna het boekje vragen in de directiekamer.

Nieuwe leerlingen
Sinds het verschijnen van de vorige
nieuwsbrieven hebben we op school mogen
verwelkomen:
???
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Tot aan het verschijnen van de volgende
nieuwsbrieven vieren
de volgende leerlingen hun verjaardag:
24
24
26
26
26
26
27
27
28
29
29

november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november

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

Hidde van Zeggelaar
Kaya Özsoy
Bruce Broekhuizen
Stijn Kraak
Luuk van der Helm
Puck van der Helm
Fenna van Loon
Tara de Vos
Camiel van Surksum
Mike Pex
Robin van der Veeken

AGENDA
24
26
30
03

november
november
november
december

Tuinochtend
Klusavond GAAT NIET DOOR
Rapporten mee groep 1, 2 & 8
Start inschrijven oudergesprekken groepen 1/2

BESTE OUDERS VAN DE GROEPEN 1/2
Wist u dat:
...wij iedere dag buiten spelen? (zelfs als het koud is?)
...het dan fijn is dat uw kind lekker warm is gekleed?
...handschoenen, sjaal en/of muts dan ook echt fijn zijn?

*En om spullen niet kwijt te raken is het handig dat handschoenen aan een koord in de jas zitten en dat alle
overige kledingstukken voorzien zijn van naam.*
Warme groet van de leerkrachten groepen 1/2
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