
   

 
 
 
 
 

BOEKENCLUB 8C 
Wij zijn op 12 januari 2020 begonnen met de boekenclub. In onze 
boekenclub zitten Julia, Demie, Benjamin, Roni, Rosanna en juf 
Sanne.  
 
Maar wat is onze bedoeling?  
Het taalgebruik van de boeken die we tegenwoordig lezen zoals 
dagboek van een muts en Leven van een loser, is heel anders dan 
vroeger. Mede daardoor gaat de woordenschat van de huidige 
generatie kinderen achteruit. Dus proberen wij de kinderen boeken 
te laten lezen van vroeger, die nu minder gelezen worden.  
 
Wat doen wij allemaal? 
Wij hebben soms op maandag een vergadering om kwart over drie. 
We bedenken dan leuke dingen voor de klas om te doen. Pas 
hebben wij nog een boekendate gedaan. Iedereen kon zijn/haar boek 
meenemen en dan mochten ze daarover vertellen, daarvoor kreeg je 2 min. 
Dan mocht de ander 2 min. over zijn/haar boek vertellen. Zo hebben we 
elkaar geïnspireerd en enthousiast gemaakt voor boeken.  

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

KLUSAVOND 
De klusavond, die gepland stond op 16 maart, komt te vervallen. Dit in de lijn met de 
afgesproken maatregelen denken we hier goed aan te doen. Maar ook omdat we op dit 
moment te weinig klussen hebben. Op zich een heel goed teken natuurlijk. De klussen die 
er zijn schuiven door naar de volgende keer of proberen we tussentijds op te lossen. De 
volgende en laatste klusavond van dit schooljaar is op maandag 15 juni. Noteer deze 
datum alvast in de agenda! 
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JOZEFPROJECT 2020 
  
Ondanks alle coronaperikelen blijven we natuurlijk wel druk 
doende met het project. Dat loopt gewoon door. Met 
werkbladen, knutsels, onderzoek, leendieren, knuffels en ga 
zo maar door. Het wordt langzaam maar zeker een bonte, 
gekleurde dierentuin. Dank ook aan de versierouders die de 
gangen hebben aangekleed.  
 
Heeft u het filmpje van de gebroeders Bonk al bekeken? Dat 
moet u zeker doen. Het staat  op de website (onderaan op 
de startpagina). Ga snel naar www.sint-jozefschool.nl.  Zij 
hebben ons via het filmpje laten weten  op zoek te zijn naar 
…… de NIEUWE FREEK VONK! 
 
De vraag is dus: is uw kind de nieuwe Freek / Frederika Vonk? Maak een leuk filmpje van maximaal 2 
minuten en stuur dat naar broertjesbonk@gmail.com. Let op: dit is een nieuw emailadres waarnaar je direct 
je filmpje kunt sturen.  Het moet natuurlijk wel een filmpje over dieren zijn. Kan uw kind bijvoorbeeld alles 
vertellen over jullie huisdier, kan het smakelijk vertellen over een uitgestorven dier of kan het vol liefde 
over zijn / haar knuffeldier vertellen, laat het op film zien!  
 

De gebroeders Bonk vormen de jury. 
Ondertussen heeft u begrepen dat de 
afsluiting van het project, zoals we gepland 
hadden, niet doorgaat.  
Volgende week gaan we ons beraden op 
een passende projectafsluiting voor de 
kinderen. We houden u op de hoogte.  
 
Nog veel plezier tijdens de tweede 
projectweek, de projectcommissie. 
 
 

 
 

TUINOCHTEND 
Morgen, zaterdag 14 maart, stond er een tuinochtend gepland. Deze komt 
te vervallen. Dit in de lijn met de afgesproken maatregelen denken we hier 
goed aan te doen. Meester Jan, die deze ochtenden begeleidt, is 
bovendien op dit moment ziek. Ook hierdoor zou deze ochtend al niet 
doorgaan.  

 
 
 

SCHOOLVOETBAL GAAT NIET DOOR 
We hebben doorgekregen dat het schoolvoetbaltoernooi, wat in april gehouden zou gaan worden, niet 
doorgaat. Dit uiteraard i.v.m. de richtlijnen rondom het coronavirus. Of er uitgeweken gaat worden naar 
andere data weten we niet. We houden u op de hoogte.  
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CORONA MAATREGELEN OP SCHOOL 
In het Social Schools bericht over het Coronavirus wat u gisteren heeft ontvangen staan de maatregelen die 
we op dit moment met elkaar afgesproken hebben. Wellicht overbodig maar we hebben dat bericht onder 
deze nieuwsbrief nogmaals afgedrukt. Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook een brief vanuit het bestuur van 
de Laurentiusstichting aan alle personeelsleden, ouders/verzorgers en de leerlingen.  
 
We willen nog 1 afspraak nader toelichten.  
We hebben u verzocht bij de deur afscheid te nemen van de kinderen en niet meer mee naar binnen te lopen. 
Dit om grote drukte op de gangen te voorkomen. Vanmorgen werd al massaal gehoor gegeven aan dit 
verzoek en ontvingen we veel begrip, waarvoor onze dank. Moet u nu om een belangrijke reden toch even 
meelopen dan kan dat natuurlijk. Vaak staat er een collega bij de deur, geef dan even aan waarom u 
meeloopt.  
 
Tot slot blijven we natuurlijk dicht op het nieuws zitten en delen ontwikkelingen of afspraken direct met u. Zo 
gaan we ons buigen over de afsluiting van het project. Ook gaan we volgende week kijken of we kinderen 
die lang ziek zijn iets van (digitaal) huiswerk of (digitale) oefenstof o.i.d. kunnen bieden. Heeft u daar behoefte 
aan neem dan in de loop van volgende week contact op met de leerkracht.  
 
We houden u op de hoogte. Vriendelijke groeten namens het team, 
Hester van Waart en Marcel Prins.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Agenda 
 

Hele week Jozefproject “Dieren” 

Vr. 20 maart Nieuwsbrief 23 komt uit 
 

 

Nieuwe leerlingen 

 Na de voorjaarsvakantie zijn de volgende 

leerlingen begonnen op school    

Thijs Vooges Groep 1D 

Thiago Lay Groep 1D 

Beyza Nur Karabulut Groep 1B 

Jorin Salters Groep 1B 

Mert Kadaster Groep 5B 

Mohannet 
 

Suad Jama Ahmed Groep 5B 

Nadia 
 

Suad Jama Ahmed Groep 4C 

Nagib 
 

Suad Jama Ahmed Groep 7A 

Stan van den Broek Groep 1C 

Zoë Nijhuis Groep 1A 

Benjamin Baas Groep 1A 

 

Welkom op de Jozefschool! 
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SCHOOLFRUIT 
Ook afgelopen week hadden we weer dozen vol fruit en 
groenten, zie foto. Dit is weer keurig verdeeld door 2 
hulpouders en het was weer smullen. U ziet het op de foto, 
afgelopen week ook courgetten. Die hap je niet zomaar even 
weg. Toen kwam de creativiteit om de hoek kijken. We hebben 
deze week verschillende soorten courgettesoep geproefd, 
heerlijk. Maar ook dippen bleek een heerlijke optie. En in 
meerdere klassen hebben ouders er speciale hapjes van 
gemaakt.  
 

Deze week krijgen we ook weer lekkers: Mango, meloen en mandarijn. Eet smakelijk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUDERINFORMATIEHOEK 
We hebben een hele stapel folders gehad met daarin allemaal gezinsuitjes voor de regio Haaglanden, voor 
de maanden maart en april. Interesse? U vindt de folders in de ouderinformatiehoek op de gang bij de 
directie/administratie.  
 
 
 
 
 
 
 

Onze Jarigen 
Tot aan het verschijnen van de volgende nieuwsbrief 

vieren de volgende leerlingen hun verjaardag. 
Gefeliciteerd allemaal! 

 
16 maart 6B Victoria Goossens 
      
17 maart 1/2D Liene Fonkert 
      
18 maart 3C Danielle Human 
      
18 maart 5B Deven van Calsteren 
      
19 maart 3B Lisa Nowee 
      
19 maart 5D Hailey MC Cutcheon 
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BERICHT SOCIAL SCHOOLS dd 12-03-2020 
 
Beste ouders/ verzorgers en teamleden, 
 
Vanmiddag rond 15.15 uur is er een persconferentie geweest, waarin de maatregelen/adviezen zijn 
gecommuniceerd naar aanleiding van de crisisberaad over het corona-virus. Het was spannend of één van 
de afgekondigde maatregelen het sluiten van scholen in Nederland zou zijn, dat is NIET het geval. De 
scholen blijven vooralsnog OPEN! 
 
De volgende maatschappij brede (aanvullende) maatregelen/ adviezen zijn afgekondigd: 
- bij neusverkoudheid en/of hoesten en/of keelpijn eventueel in combinatie met koorts is het advies thuis te 
blijven, er is geen contact met een huisarts nodig, alleen als koorts langer dan 3 dagen aanblijft of klachten 
verergeren 
- evenementen waarbij meer dan 100 mensen aanwezig zijn worden afgelast, dit betreft (sport-) 
evenementen, theaters, bioscopen, musea etc. 
- volwassenen wordt aangeraden thuis te werken als dit kan en de werktijden te spreiden 
- er wordt opgeroepen tot "sociale onthouding", het zo min mogelijk aangaan en aanhalen van sociale 
contacten en ontmoetingen 
- het bezoek van kwetsbare personen (ouderen, ziekenhuispatiënten, chronisch zieken etc.) zoveel 
mogelijk te beperken 
- voor zorgpersoneel geldt dat zij thuisblijven als er sprake is van een combinatie van klachten, dus 
neusverkoudheid, hoesten, keelpijn in combinatie met koorts 
 
De afgekondigde maatregelen gelden vooralsnog tot en met 31 maart 2020. 
 
Voor het onderwijs is er op dit moment geen reden om te sluiten, de redenen die door het crisisteam van de 
overheid zijn gegeven zijn de volgende: 
- er zijn weinig besmettingen bekend die plaats hebben (gehad) op de scholen 
- contacten op scholen zijn weinig internationaal van karakter 
- kinderen die eventueel besmet zouden raken hebben milde klachten en weinig last van de ziekte 
- en de last voor ouders als scholen gesloten worden vindt de overheid onevenredig zwaar. 
De druk op Nederland is groot als scholen sluiten, werkend Nederland is hard nodig om de economie, de 
zorg (& het onderwijs!) draaiende te houden. 
 
Wij zijn dus gewoon open! 
 
Wel hebben we met het team een aantal maatregelen voor onze school afgesproken die wij met u delen en 
waarvoor we nadrukkelijk uw medewerking en begrip vragen: 
-  de afsluiting van de projectweek op dinsdag 24 maart van 17.00 tot 19.00 uur gaat NIET door, dit is een 
evenement met meer dan 100 personen dus die annuleren wij. We gaan met het team een alternatieve 
afsluiting bedenken, maar daar hebben we nu nog niet de tijd voor gehad om daar bij stil te staan, daar 
komen we op terug. 
 
- Hulp die geboden wordt door ouders aan onze leerlingen , zoals tutor-lezen, flitsen, BOUW!, knutselen 
etc. zeggen wij ook tot nader order (lees nu tot 31 maart ) af. Dit valt volgens ons onder sociale onthouding, 
die tevens geadviseerd wordt. Na de periode van alle maatregelen, maken we heel graag weer dankbaar 
gebruik van alle geboden hulp! 
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- 's Ochtends tussen 8.20 en 8.30 uur stromen onze gangen vol met ouders en kinderen, wij willen deze 
stroom mensen binnen school beperken. Wij verzoeken u daarom met klem om waar mogelijk uw kind af te 
zetten bij school en zelfstandig naar binnen te laten gaan! De leerkrachten zullen een extra oogje in het zeil 
houden bij het jassen ophangen en tassen een plekje geven. 
 
- Als de school uitgaat om 15.15 uur vragen wij u ook zoveel mogelijk buiten op het plein op uw kind te 
wachten. Maakt u met uw kind duidelijke afspraken waar u elkaar treft? 
 
Voor de kleuters kunnen wij ons voorstellen dat de laatste 2 maatregelen impactvol zijn. Juf Esmaralda 
komt namens de kleuterbouw met een aanvullend bericht dat bestemd is voor de ouders/ verzorgers van 
onze kleuters. 
 
De groepen 8 hebben morgen een uitje naar Blijdorp op het programma staan. Juf Sanne (leerkracht groep 
8) heeft de ouders/ verzorgers van de groepen 8 een bericht gestuurd met informatie over dit bezoek.  
 
De komende uren, dagen, weken komt er ongetwijfeld meer communicatie over het corona-virus en de 
maatregelen die naar aanleiding daarvan genomen worden. Wij zullen u steeds zo spoedig mogelijk op de 
hoogte stellen van de impact dit dit op ons en op u heeft. Binnen de Laurentiusstichting is een team actief 
om als als onderliggende scholen snel van de juiste informatie te voorzien. 
 
We kunnen ons uw bezorgdheid goed voorstellen en zullen er alles aan doen om u en uw kind(-eren), maar 
ook ons team, binnen onze mogelijkheden te beschermen. U kunt erop vertrouwen dat wij ons "gezonde 
verstand" blijven gebruiken en vertrouwen er ook op dat u dit blijft doen. 
 
Heeft u vragen stelt u ze alstublieft, liefst per mail of per telefoon. Om de school open te kunnen houden 
hebben wij gezonde leerkrachten nodig die de groepen kunnen onderwijzen! 
 
Wij danken u heel hartelijk voor uw medewerking, het meedenken en het stellen van uw vragen, samen zijn 
wij de Jozefschool! 
 
Fijne avond en hartelijke groeten, 
 
Marcel Prins & Hester van Waart 
Directie Sint Jozefschool 
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