
   

 

 
 
 

TOESTEMMING PUBLICATIES FOTO’S EN VIDEO’S 

HERHAALDE OPROEP! 336 OUDERS HEBBEN AFGELOPEN WEKEN DE LIJST 

INGEVULD. NOG 225 OUDERS TE GAAN. OP NAAR EEN 100% DEKKING. 
We zijn er dus nog lang niet, we vragen u het formulier “Beeldgebruikvoorkeuren” op Social Schools 3.0 in te 
vullen. Het handigste is dit vanuit de app te doen. Open de app, klik onderin op administratie, klik dan op de 
naam van uw kind en dan ziet u een balkje “Beeldgebruikvoorkeuren”. Als u daarop klikt ziet u onderstaande 
mogelijkheden en kunt u uw voorkeur aangeven. Heeft u meerdere kinderen op school dan moet u dit voor 
ieder kind apart invullen. Ziet u bij het kind niet het balkje “Beeldgebruikvoorkeuren” dan moet u de app even 
updaten. Voorkeuren kunt u ten alle tijden aanpassen.  Meteen doen! Bedankt! 
 
 

EEN BEESTENBOEL IN 8C 
Op vrijdag 4 oktober was het dierendag, daarom mochten we onze grootste 
maatjes meenemen. Elke dag hebben we natuurlijk onze huisdieren Herman 
en Harrie (onze wandelende takken) gezellig in de klas, maar vrijdag hadden 
we ook bezoek van Flappie (het konijn van Benjamin), (de hamster van 
Rosanna) en van Jippie (de hond van Tim) en natuurlijk waren er ook de 
maatjes van Floris en Barbara! Het was een leuke dag!  
Groetjes van 8C 
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Hester  van W aart  en Marcel  Pr ins.   
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Onze Jarigen 
Tot aan het verschijnen van de volgende nieuwsbrief 

vieren de volgende leerlingen hun verjaardag. 
Gefeliciteerd allemaal! 

 
12 oktober 3A Julia Paas 

      
12 oktober 8C Taliby Sherif 

14 oktober 1/2A Senna Keijzer 
      
14 oktober 1/2D Dani van der Kraan 

      
15 oktober 7A Ceysun Bozkurt 

      
16 oktober 1/2B Jaimie-Joy van Puffelen 

      
17 oktober 6C Dex van der Sande 

      
18 oktober 3C Jolie Saihi 
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KERNTEAM OP SCHOOL 
 
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor bijna alle jeugdhulp. Om de toegang tot deze 
hulp zo eenvoudig mogelijk te maken heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp het kernteam geformeerd. 
Voor de samenstelling van dit team zijn ervaren professionals bij elkaar gebracht met uiteenlopende 
ervaring en expertise.  
 
Wat doen wij? 
Vanuit het kernteams helpen wij mee om leerlingen zo gezond en veilig mogelijk op te laten groeien. En 
hun ontwikkeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Misschien maakt de leerkracht of u als ouder, zich 
zorgen over uw kind. Bijvoorbeeld omdat hij of zij soms stil, druk, verdrietig of agressief gedrag vertoont. 
Wij proberen hier zo vroeg mogelijk op in te spelen, met u én met school. 
 
Hulp start altijd bij het helder krijgen van de vraag. Samen bekijken we wat er aan de hand is, wat u wilt 
veranderen of bereiken en wat daarvoor nodig is. Eigen kracht is steeds het uitgangspunt. Maar als meer 
ondersteuning nodig is, kunnen we dat inzetten: door zelf hulp te bieden of door te verwijzen naar andere 
vormen van (vrijwillige of professionele) hulp. 
 
Hoe komt u met mij in contact? 
U kunt op verschillende manieren met mij in contact komen: 
- Als  school zorgen heeft over uw kind, worden deze natuurlijk eerst met u besproken. Vervolgens 
kan de Intern Begeleider, in overleg met u contact met mij opnemen. Ik neem daarna contact met u op voor 
een kennismakingsgesprek.  
- Als u als ouders zelf zorgen heeft, kunt u deze bespreken met de Intern Begeleider. U kunt ook 
rechtstreeks contact met mij op nemen. Als we na een vrijblijvend gesprek besluiten aan uw hulpvraag te 
gaan werken, stellen we de school hiervan op de hoogte.  
 
Verder zal ik een keer in de maand aanwezig op school en kunt u op dat moment ook langskomen. 
De data en tijden dat ik dit schooljaar aanwezig ben zijn: 
Maandagmiddag van 13.00-16.30 uur op 
  
4 november   6 april 
2 december   2 maart 
6 januari   11 mei 
3 februari   8 juni  

6 juli 
 
  

Met vriendelijke groet,  
Jennifer Hilgersom | kernteam Pijnacker-Nootdorp                                                                                  
Gemeente Pijnacker-Nootdorp   
Oranjeplein 1 | Postbus 1 2640 AA | Pijnacker                                                                                                  
Telefoon 14 015 |M: 06 21 000 969  
Email: j.hilgersom@pijnacker-nootdorp.nl 
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GRATIS BOEKEN VOOR DE SCHOOLBIEB! 
BONNEN INLEVEREN KAN TOT 18 OKTOBER a.s 
  
Van 2 t/m 13 oktober is het Kinderboekenweek. Bruna wil graag 
samen met scholen, ouders/verzorgers én kinderen het lezen van 
kinderboeken stimuleren, daarom organiseert Bruna een 
fantastische scholenactie tijdens de Kinderboekenweek: ‘Sparen 
voor je schoolbieb’. Hoe meer ouders meedoen, hoe meer gratis 
kinderboeken de school bij Bruna mag uitzoeken! 
 
Hoe werkt de actie 'Sparen voor je schoolbieb'? 
- Ouders kopen een kinderboek bij een Bruna-winkel in Nootdorp  
en leveren de kassabon(nen) in op school.  
- De school verzamelt alle kassabonnen van aankopen gedaan 
tijdens de actieperiode (van 2 t/m 13 oktober 2019). 
- De Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na 

inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een waardebon voor het te besteden bedrag. 
- De school mag t/m 15 december 2019 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken 

uitzoeken bij de Bruna-winkel in Nootdorp. 
 

Heeft u bonnen lever ze in bij de administratie/directie. We hopen dat er veel ouders meedoen. 
De bibliotheekcommissie. 
 
 

ONDERWIJSSTAKING 6 NOVEMBER 2019. 
Alle onderwijsbonden roepen hun leden in basis-, speciaal- en 
voortgezet onderwijs op om 6 november te gaan staken. Die dag 
gaan we niet naar het Malieveld, maar willen we samen met alle 
stakers de Tweede Kamer via social media overtuigen dat het anders 
moet. Laat je horen voor minder werkdruk, voldoende collega’s en 
een fatsoenlijk salaris. 
Op 6 november start de behandeling van de onderwijsbegroting in de 
Tweede Kamer, het moment om te staken en van ons te laten horen. Het beeld is je waarschijnlijk bekend: 
politici die tijdens de debatten op hun telefoon kijken. Dus zorgen we dat onze boodschap dáár verschijnt. 
We kunnen niet genegeerd worden als we op dat moment hun aandacht hebben. Woensdag 6 november is 
daarom de ultieme kans om de begroting te beïnvloeden en extra geld voor het onderwijs los te krijgen.  
Het kan natuurlijk altijd zo zijn dat zich ontwikkelingen gaan voordoen de komende weken, waardoor de 
staking niet doorgaat. 
 

Maar stel dat de staking door gaat, dan vragen we aan u er nu 
alvast rekening mee te houden dat de school woensdag 6 
november dicht zal zijn. We zijn deze week de 
stakingsbereidheid binnen het team aan het polsen. 
Voorgaande keren lieten zien dat dit eigenlijk iedere keer 
nagenoeg 100% was. We verwachten niet dat het deze keer 
echt anders zal zijn.   
 
 

 
 
 

mailto:jozefschool@laurentiusstichting.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.avs.nl%2F&psig=AOvVaw1ZLwsKJuyjEi-F4Dsrj0WK&ust=1570703069231638


 

De Nieuwsbrief verschijnt wekelijks  en wordt verzonden via Social Schools 3.0. Kopij aanleveren via  

jozefschool@laurentiusstichting.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. 

Nieuwsbrief Sint Jozef Basisschool               Pagina 4 van 4  
 

 
 
SCHOENEN KWIJT 
Niels  (groep 6D) is zijn gymschoenen kwijtgeraakt. Ze lagen in de directiekamer en zijn onlangs (samen met andere 
verloren voorwerpen) op een tafel in de aula gelegd. Maar een dag later waren ze weg, waarschijnlijk heeft iemand 
die zwarte gymschoenen per abuis meegenomen. Mocht dit zo zijn wilt u ze dan afgeven bij de administratie, zorgen 
wij dat ze we weer bij Niels komen. Gymschoen op de foto lijkt op de schoen van Niels, maar zijn net even anders. 
 
Merk: Nike 
Model: zwarte gymschoen laag 
Maat: circa maat 36  
 
 
 
 
 

WERKZAAMHEDEN SPORTVELD 
U weet dat men druk bezig is met de aanleg van een kunstgrasveld 
bij RKDEO. Het Jan Janssenpad is al een aantal weken afgesloten. 
Afgelopen week is ook de doorgang van het Jan Janssenpad naar het 
Jozefpad afgesloten i.v.m. de aanleg van de drainage. Deze afsluiting 
zal tot ongeveer 25 oktober duren.  
Fietsers en voetgangers kunnen tijdelijk gebruik maken van het 
meester Overtoompad, of u loopt/fietst langs de sporthallen naar de 
Sportparkweg.  

 
 
 

GROEPEN 8 OP KAMP 
Volgende week gaan de groepen 8 op kamp naar Loon op Zand. Een 
week lang spannende avonturen beleven, optrekken met elkaar, 
gezelligheid en natuurlijk de nodige verassingen.  
We gaan op stap met bijna 100 kinderen. Spreekt voor zich dat er 
voldoende kampleiding mee moet. Daarom gaan volgende week o.a. de 
vakleerkrachten mee (meester Pim, juf Jaimy en meester Laurens). 
Hierdoor vervallen volgende week de muzieklessen en zullen ook niet alle 
gymlessen doorgaan. De groepsleerkracht houdt u hiervan op de hoogte. 
Juf Karin en ondergetekende gaan ook mee, juf Hester is de kampweek 
op school aanwezig. Nu nog even duimen voor droog weer en dan moet 
het helemaal lukken! 
Marcel Prins.   
 
 
 

Agenda 
Dag Datum  

Ma - vr 14 – 18 oktober Kamp groepen 8, Loon op Zand.  

Vrijdag  18 oktober Nieuwsbrief 7 komt uit 
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