
   

 

 

 
 
DE JOZEFSCHOOL ACTIE “SAMEN DELEN”  

De actie loopt tot nu toe voortreffelijk. Er zijn al heel veel groepen die aan één krat al niet 
meer genoeg hebben. Blijf meenemen hoor. Ook als je afgelopen week een pak hagelslag 
hebt meegenomen dan is het fijn als je deze week nog iets meeneemt. Gooi bij het 
boodschappen doen een extra artikel in het karretje. U merkt er nauwelijks wat van, de 
voedselbank is er zeer mee geholpen. Nog twee dagen! Dinsdag brengen alle klassen de 
ingeleverde etenswaren naar de aula. Woensdag wordt alles door de voedselbank 
opgehaald. De laatste loodjes dus. Volgende week zullen we een aantal foto’s opnemen in 
de nieuwsbrief zodat u kunt zien hoeveel er is opgehaald. Succes nog even en …………….. 
bedankt allemaal voor jullie inzet.  

 
 
Laten we samen zorgen dat de klanten van de 
Voedselbank Pijnacker / Nootdorp door onze 
actie een mooie Pasen hebben.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CENTRALE EINDTOETS 
Volgende week dinsdag en woensdag maken de kinderen van de groepen 8 

de Centrale Eindtoets. Dit jaar is de toets, omdat er minder vragen als 

voorgaande jaren zijn, niet verdeeld over drie maar over twee dagen. Dus 

pantoff els aan, fluisteren op de gangen, niet rondhangen op het plein ter 

hoogte van de groepen 8 lokalen, opperste concentratie!  

Eva, Demi, Anna, Jason, Sebastian, Dinya, Chedy, Lotte, Frédèrique, Mendy, Teun, 

Theo, Shreeya, Bink, Daan, Elisa, Anouk, Jamila, Bram, Noël, Robin, Roy, Jiani, Nina, 

Tara, Wessel, Brian, Milou, Hugo, Jaimy, Morris, Leticia, Tim, Ties, Roos, Jill, Sara, 

Evy, Sha'raisa, Jay, Aidanas, Julian, Sterre, Mikey, Laura, Lucas, Luca, Hannah, Kira, 

Fleur, Mauricio, Leonard, Nio, Dico, Diego, Shania, Fleur, Angelina, Ryan, Lois, 

Fabienne, Leanne, Tim, Lycke, Elicia, Isabelle, Cyrille, Jessy, Nikita, Auke, Jaimi, 

Thijmen, Lucas, Tessa, Evy, Sebastian, Nilah, Mila, Mees, Sofie en Emma heel veel 

succes volgende week. Maar er het beste van.  
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PASEN 2019 - PAASONTBIJT OP WITTE DONDERDAG   

 
Op donderdag 18 april is het witte donderdag en gaan we genieten van een 
gezellig paasontbijt. Wij vragen u om die dag uw kind een lekker ontbijt 
(inclusief bord en servet) mee naar school te geven. LET OP: GEEN 
pindakaas i.v.m. allergie. De OR zorgt voor drinken bij het paasontbijt.  
  
Dit jaar is er geen extra toevoeging in het kader van "samen delen en 
iedereen evenveel", dit omdat we al druk bezig zijn met de actie voor de 
voedselbank.    
Mocht uw kind een bepaalde allergie hebben, wilt u dit alstublieft dan 
(nogmaals) doorgeven aan de leerkracht van uw kind.   
 
De paascommissie   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GEVONDEN VOORWERPEN 
Volgende week zullen in de gemeenschapsruimte de gevonden voorwerpen van de afgelopen periode 
uitgestald worden. Bent u iets kwijt neem dan daar even een kijkje. Donderdag gaat de kleding die nog over 
is naar een goed doel.  
 
ER IS NOG PLEK VOOR DE CURSUS SPAANS 
De cursus Spaans voor kinderen uit groep 5 t/m 8 start op 17 april. De cursus wordt 
gegeven op de woensdagen van 13:00 tot 14:00 op de Sint Jozef Basisschool.  
Voor meer informatie: via e-mail: tessy.vitor@kallpa.nl. 

 
 

KLUSAVOND VERPLAATST 
Volgens de jaarplanning stond er op maandag 15 april een klusavond gepland. Door 
omstandigheden wordt deze verplaatst naar de maandag na de meivakantie: 6 mei! 
Klussers noteer dit alvast in uw agenda. Dus maandag 6 mei KLUSAVOND.  
Marcel Prins.  
 

Onze Jarigen 

 Tot aan het verschijnen van de volgende  

nieuwsbrief vieren de volgende leerlingen hun 

verjaardag. Gefeliciteerd! 

12 april 4C Claas Tas 

13 april 1/2C Daley Zwiers 

13 april 7B Phynn van Zon 

13 april 7D Melanie de Boer 

15 april 8A Jamila Tajioui 

18 april 5C Carice van Rijn 
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SCHOOLVOETBAL 
Moe maar voldaan, en vol trots stonden ze op het podium met de welverdiende beker! Jozefschool team 3, 
bestaande uit Julian, Viggo, Mason, Boris, Mika, Levi, Jairo, Mats en Ranvir. Toppers, kanjers, bikkels! 
Donder en bliksem was voorspeld. Nou dat zagen we op veld 1B; wat gingen ze ervoor! Toch ging de eerste 
wedstrijd nog verloren, ondanks veel kansen waaronder een hele grote vlak voor tijd. Jammer! Maar onze 
jongens zetten dat de tweede wedstrijd recht met een soepele 5-0 overwinning. Wat een samenspel en 
teamwork! In de spannende finale om de derde plek durfden sommige ouders en andere supporters langs 
de lijn niet meer te kijken. Deze mensen misten de mooie winnende goal waardoor 'wij' er met een 1-0 
overwinning en een gigántische beker vandoor gingen! Begeleiding bedankt, jongens super gedaan!! Het 
was een geslaagde sportieve en gelukkig droge middag! 
Robbert Jansen. 

 
Nog een foto van een voetbalteam, de meiden      van 
6a en 6b die de derde plaats hebben gehaald, geweldig 
dames! En de jongens van 7b/7c die tweede werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
Dag Datum  

Maandag 15 april Deze week liggen de gevonden voorwerpen in de aula! 

Dinsdag  16 april Centrale eindtoets groepen 8 

Woensdag 17 april Centrale eindtoets groepen 8 

Donderdag  18 april Pasen 

Donderdag  19 april Nieuwsbrief 30 komt uit 

Vrijdag  19 april  Goede Vrijdag, start meivakantie t/m vrijdag 3 mei. 
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WEERBAARHEIDSTRAINING voor kinderen 4 t/m 7 jaar 
Kan jouw kind wel een boost aan zelfvertrouwen gebruiken? Voelt jouw kind zich onzeker, verlegen, heeft je 
kind moeite met 'nee' zeggen? Vindt jouw kind snel iets spannend, is aansluiting vinden lastig, huilt je kind 
snel of voelt je kind zich vaak boos? Of kan jouw kind juist wél voor zichzelf opkomen, maar pakt hij of zij dat 
niet handig aan? Dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat jouw kind baat heeft bij de weerbaarheidstraining 
'Bikkeltjes met lef'. In de training wordt spelenderwijs gewerkt aan het zelfverzekerder, weerbaarder en 
socialer worden. De training (8 bijeenkomsten, maximaal 5 kinderen) start vanaf dinsdag 21 mei, van 15.30 
uur tot 16.30 uur en wordt gegeven in de Sint Jozefschool, Sportparkweg 4-6 in Nootdorp, door Marjolein 
Zalmé (pedagoge, ouder- en kindercoach). Een gratis kennismakingsgesprek, aanmelden of de 
informatiegids inzien kan via www.steunbijopvoeden.nl, marjolein@steunbijopvoeden.nl of via 06-12635013.   
Groet, Marjolein 
 
 
GROEPEN 6 NAAR DE MUZIEKSHOW 
Dit jaar doen wij met de groepen 6 mee met de “Lang Leve De 
Muziekshow”. Een programma gemaakt door Zapp om zo meer 
muziek in het onderwijs te krijgen en om ook te laten zien hoe 
belangrijk het is. Het idee was vrij simpel: schrijf een 
liedje/muzikale act met je groep 6. Dit hebben we gedaan en met 
succes want we mogen naar Houten om daar te auditeren voor 
een nog onbekende jury. Op de site van de school leg ik kort uit 
hoe nou het auditie proces eruitziet, zo blijft iedereen lekker op de 
hoogte. De auditie in het theater is op 4 juni dus we hebben nog 
even de tijd om het allemaal te “finetunen”. De groepen 6a, 6b en 
6c zijn alle drie door naar deze theaterronde! Wens ons succes!   
Meester Laurens. 
 
 
 
SCHOOLFRUIT 
Deze week is alweer de laatste Schoolfruit week! Maandenlang hebben we genoten van groente en fruit die 
via dit project beschikbaar werden gesteld. We hopen dat het gesmaakt heeft. We willen de ouders die iedere 
week weer hebben geholpen met het verdelen van het fruit en/of het schoonmaken van het fruit in de klassen 
heel erg bedanken voor hun hulp. Deze laatste week krijgen we: Mandarijn, Kiwi en Peer!  
 

      
 
 
KONINGSSPELEN 2019 
Ruim 620 leerlingen, met hun ouders en leerkrachten op het plein! Gekleed in oranje t-shirts, rood/wit/blauwe 
schmink op de wangen, oranje sjaaltjes om, petjes op, diademen met kroontjes, dat kan maar 1 ding 
betekenen …. KONINGSSPELEN! Wat een luxe om met de school naast de sportvelden van RKDEO te 
zitten en die te mogen gebruiken!   

De dag begon met een ontbijt (mede mogelijk gemaakt door Jumbo! 😉) om de broodnodige energie op te 

doen om lekker te kunnen sporten vandaag! Collega’s hebben ervoor gezorgd dat alle materialen klaarlagen 
en samen met ouders begeleiden zij groepjes langs de talloze spellen! Het zonnetje laat zich af en toe zien, 
heerlijk!  
Iedereen bedankt voor de hulp, inzet en betrokkenheid en Jumbo bedankt voor het ontbijt! 
Op het volgende blad een foto impressie. 
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