
   

 

 

 

SCHOOLPROJECT: DE JOZEF GAAT VOOR GROEN! 
  
Winnaars Speurtocht Project Jozef gaat voor groen! 
Tijdens de Kijkavond van het project (De Jozef gaat voor GROEN!) kon je een 
speurtocht maken. Heel veel kinderen hebben hieraan meegedaan. Er 
kwamen heel veel goede antwoorden binnen, dus complimenten voor jullie 
allemaal! 
Uit elke jaargroep heeft René Rierarecycle één winnaar getrokken uit de 
enorme stapel van goede antwoorden. Hieronder de lijst met gelukkigen: 
 

1-2F Sterre - 3B Liselotte - 4B Duncan - 5A Bianca - 6B Amish - 7C Viggo - 8C Evy N. 
 
Uiteraard krijgen deze kinderen een toepasselijke prijs want het moet natuurlijk wel goed voor het milieu 
zijn. Elke winnaar heeft uit de handen van René Rierarecycle een zakje met zaadjes gehad. Uit deze 
zaadjes komen bloemen waar de bijen helemaal dol op zijn. Zoals u misschien wel weet gaat het niet zo 
goed met de bijenpopulatie. Door bloemen te laten groeien waar bijen dol op zijn helpen we de bijen te 
overleven. Wij mensen kunnen niet zonder bijen. Waarom eigenlijk? 
80% van het groente en fruit dat in de supermarkt ligt, hebben wij te danken aan de bijen. Bijen zorgen 
ervoor dat stuifmeel uit de ene bloem (dat is mannelijk zaad van een plant) over te brengen op de stamper 
van een andere bloem. Onder in die stamper zit de vrouwelijke eicel van de bloem die met het stuifmeel 
moet worden bevrucht. Een heel grote groep planten heeft een fantastische samenwerking met allerlei 
soorten insecten ontwikkeld om zich te laten bestuiven (soms gebeurt dat zelfs door vogels). Onder al die 
insecten zijn de bijen de superbestuivers. Voor mensen zijn daarvan de honingbijen het allerbelangrijkst. 
Honingbijen bestuiven namelijk niet alleen heel veel gewassen waarvan wij de vruchten eten (appels, 
peren, kersen, pruimen, bramen, noem maar op), ze maken ook heerlijke, gezonde, voedzame honing. 
Zonder de honingbijen zouden veel planten veel minder vruchten geven. 
 
Groetjes en tot een volgende keer, René Rierarecycle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enkele 
prijswinnaars. 
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Agenda 
Dag Datum  

Maandag  1 april Groepen 7 en 8 naar het theater, continurooster 

Woensdag  3 april Schoolvoetbaltoernooi groepen 3 en 4.  

Donderdag  4 april Verkeersexamen groepen 7 

Vrijdag  5 april Nieuwsbrief 28 komt uit.  
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DE JOZEFSCHOOL IN ACTIE 
In november al hebben we erover geschreven. We lieten u toen weten 
dat we dit jaar niet meer mee zouden doen aan Actie Schoenmaatjes. 
Daarvoor in de plaats zouden we rond Pasen een actie voor de 
voedselbank Pijnacker/Nootdorp houden. Welnu, we gaan op naar Pasen 
dus trappen hier af voor de actie “Samen Delen”. 

 
Sint Jozefschool start actie “Samen Delen”  
voor de Voedselbank Pijnacker / Nootdorp 

 
De goeden doelen actie van dit jaar staat in het teken van “Samen Delen” rondom Pasen.  
 
Wanneer:  
Van vrijdag 29 maart t/m woensdag 17 april 2019 staat in elke klas van de Jozefschool een 
krat van de Voedselbank. Dus vanaf maandag kun je producten meenemen. 
 

Wat:  
Producten voor een mooi Paasontbijt / Paasbrunch, denk hierbij aan: 
 
- crackers, beschuit o.i.d. (geen brood, dat hebben ze genoeg) 

- broodbeleg (pindakaas, jam, hagelslag, smeerkaas, smeerworst in blik) 
- houdbare vruchtensappen of houdbare melk 
- hard fruit zoals appels of sinaasappels 
- blikken met groenten, fruit, soep, vis of vlees 
- rijst, pasta, koffie of thee 
- margarine, olie, boter of vloeibare boter 
 

 
Laten we samen zorgen dat de klanten van de 
Voedselbank Pijnacker / Nootdorp door onze 
actie een mooie Pasen hebben, op woensdag 17 
april zullen de kratten opgehaald worden zodat 
de producten voor Pasen uitgedeeld kunnen 
worden! 

 
Succes allemaal, laten we van deze actie een ongelofelijk succes maken1  
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OUDERVRAGENLIJST WMKPO 
Tot een week geleden had iedereen de mogelijkheid de oudervragenlijst in te vullen. Helaas hebben maar 
80 van de 450 ouders de moeite genomen dit te doen, dat is 18%. We gaan kijken wat we met de data 
kunnen m.b.t. het nieuwe schoolplan want de waardering van het responspercentage is laag, tegen erg 
laag aan. Zie onderstaande tabel. Ouder die de vragenlijst hebben ingevuld; dank daarvoor.  
 
Waardering van het responspercentage 
Een respons tot 16% Erg laag 
Een respons tussen 16% en 34% Laag 
Een respons tussen 34% en 50% Voldoende 
Een respons tussen 50% en 70% Goed 
Een respons boven 70% Uitstekend 
 
 
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. Neemt uw kind toch iets kleins mee om te 
delen, zorg er dan wel voor dat dit met de gehele klas gedeeld kan worden.  
 
Mocht uw kind een bepaalde allergie hebben, wilt u dit alstublieft dan (nogmaals) doorgeven aan de 
leerkracht van uw kind.  
 
De paascommissie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze Jarigen 

 Tot aan het verschijnen van de volgende  

nieuwsbrief vieren de volgende leerlingen 

hun verjaardag. Gefeliciteerd! 

29 maart 7C Noa Steba 

30 maart 3A Sidd de Graaff 

30 maart 6A Ziyuan Liu 

31 maart 4B Luuk Vijverberg 

31 maart 6A Benjamin Rolvink 

1 april 4A Sanne van der Helm 

1 april 4D Julian Jansen 

1 april 8C Tim Harmsen 

2 april 4A Daisy Wey 

2 april 6C Latoya Kok 

4 april 4A Mayra Benjamins 

 

Nieuwe leerlingen 

 Sinds het verschijnen van de vorige 

nieuwsbrief hebben we op school mogen 

verwelkomen: 

Ilya Duivestein                   groep 1/2f 
 
Veel plezier op de Jozefschool! 
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SCHOOLFRUIT 
Wist je dat ……………. 
Radijsjes zijn de wortels van de radijsplant. Aan de buitenkant 
zijn deze wortels vaak knalrood, aan de binnenkant juist 
spierwit. Omdat ze er mooi uitzien, worden radijsjes vaak 
gebruikt als versiering op een bord. De smaak is pittig en 
fris. Radijs is heerlijk als tussendoortje, maar je kunt radijs ook 
zo gebruiken: 

• In plakjes gemengd met verse tuinkruiden en magere 

kwark op brood. 

• Als borrelhapje met een dipsausje. 

• In salade. 

• Bij kaasfondue. 

• In soep. 

 
NAAR HET THEATER 
Op maandag 1 april (dit is geen grap!) gaan we met de 
groepen 7 en 8 naar een voorstelling in de Rijswijkse Schouwburg. 
 
We worden met de bus al om half 1 opgehaald bij school, dus vandaar dat we deze dag een continurooster 
draaien en met de kinderen op school zullen eten. Het is dus de bedoeling dat de kinderen deze dag 
allemaal een lunchpakket meenemen. 
 
De bus zal rond 14.50 uur weer terug in Nootdorp aankomen en de kinderen mogen dan gelijk naar huis. 
Mocht u nog vragen hebben dan horen we het graag! 
 
Met vr gr., de leerkrachten van de groepen 7 en 8 
 
 
 

SPAANS 
Na de Spaanse proefles van afgelopen woensdag, waarin de kinderen kennis hebben gemaakt met de 

Spaanse taal die door meer dan 450 miljoen mensen wordt gesproken, willen wij op de Sint Jozef 

Basisschool van start gaan met de vervolgcursus Spaans voor kinderen uit groep 5 t/m 8. Meer informatie: 

info@kallpa.nl  

Cursus Spaans van start in april, kom jij ook?   

 

 

Levering week 14:  

 

 

 

 

1 ZAK RADIJS PER 20 

LEERLINGEN 

LEES VERDER  

 

 

1 SINAASAPPEL PER 

LEERLING 

LEES VERDER  

 

 
1 PEER PER LEERLING 

LEES VERDER  

 

 
 

 

Vers & Fijn  
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