
   

 

 

 
 
EERSTE HEILIGE COMMUNIE VIERING 
Op zondag 19 mei 2019 zullen onze 19 communicanten hun allereerste Heilige Communie doen in de 
Bartholomeus kerk te Nootdorp. Na maandenlange voorbereiding, ze zijn in januari al begonnen, is het nu 
eindelijk zo ver en zullen ook een of meerdere leerlingen van jullie school deelnemen aan de Eerste Heilige 
Communie. Voor de kinderen is dit een feestelijke gebeurtenis waar ze lang naar toe hebben gewerkt en het 
is natuurlijk leuk als veel mensen dit bijzondere moment met hen kunnen delen. Daarom willen we ook de 
klasgenoten en leerkrachten van onze communicanten van harte uitnodigen om deze viering bij te wonen.  
Wanneer:  Zondag 19 mei 2019 om 11:00 uur 
Waar:   H. Bartholomeuskerk, Veenweg 36 te Nootdorp 
Na afloop van de viering is er gelegenheid de kinderen te feliciteren. Wij hopen jullie 19 mei te mogen 
ontvangen!  
Heeft u nog vragen, dan kunt u een bericht sturen naar EHCNootdorp@ParochieChristusKoning.nl.   
 
 
TUINOCHTEND 
Morgen, zaterdag 11 mei, houden we weer een tuinochtend. De tuinwerkgroep gaat dan weer, onder 
aanvoering van meester Jan, aan de slag in de tuin met verschillende werkzaamheden. Vindt u het leuk een 
ochtend mee te komen helpen …………heel graag! Alle hulp is welkom, vele handen maken licht werk. We 
beginnen om 09.00 uur met koffie en thee, tegen twaalven wordt er weer opgeruimd. Kinderen die thuis zijn 
en het leuk vinden mee te komen om ook de handen uit de mouwen te steken  kunnen natuurlijk meekomen.  
Tot morgen! 
 
 
DE NOOTDORPSE VAKANTIEWEEK 
Inschrijven Nootdorpse Vakantieweek kan tot 27 mei!  
Zoals ieder jaar vindt in de tweede week van de basisschoolvakantie de 
Nootdorpse Vakantieweek (NVW) plaats. Komend jaar is alweer de 52ste editie 
met als thema: “Griezel mee met de NVW!”. De vakantieweek is dit jaar van 29 
juli t/m 2 augustus 2019. 

Tijdens de NVW worden er talloze geweldige 
activiteiten georganiseerd. Met de groepen 1 
t/m 3 gaan we koekjes bakken, knutselen en 
brengen we een bezoek aan Westerpret. Met 
de groepen 4 t/m 8 hebben we een meerkeuze dag, gaan we naar de 
Dobbeplas, naar Drievliet en wordt een dag vol activiteiten georganiseerd 
door Jeugd en Jongerenwerk! Het volledige programma vindt u op onze 
website, onder ‘Komende editie’.   
Alle kinderen vanaf vijf jaar (per 1 oktober 2019) tot en met 12 jaar oud, die 
in Nootdorp wonen of op een Nootdorpse basisschool zitten, kunnen 
meedoen. Inschrijven kan van 22 april tot en met 27 mei 2019. Wij houden 
dit jaar een maximum aantal inschrijvingen van 500 kinderen aan, dus wees 
er snel bij! Ga naar onze website www.nootdorpsevakantieweek.nl voor 
meer informatie en het inschrijfformulier. Wij zijn er weer helemaal klaar 
voor om uw kind de leukste week van het jaar te bezorgen! 
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STUDIEDAG 
Aanstaande maandag, 13 mei, hebben we een studiedag. Alle kinderen zijn deze dag vrij. 
we gaan het o.a. hebben over het werken met groepsplannen en eventuele alternatieven daarvoor. Er komt 
iemand een presentatie geven over een nieuwe rekenmethode. We gaan het hebben over de formatie voor 
volgend jaar, over begrijpend lezen in de groepen 2,3 en 4 en over de leerlijn “werkstukken maken” in de 
groepen 5 t/m 8.  
 
 
TAFELTJESAVONDEN GROEPEN 1/2  
Vrijdag 17 mei krijgen de kinderen van de groepen 1/2 hun rapport mee naar huis. De week erna zijn de 
oudergesprekken n.a.v. het rapport en de KIJK registratie.  
Deze oudergesprekken worden gehouden op dinsdag 21 en donderdag 23 mei. U kunt zelf weer, via Social 
Schools, een dat en tijd vastleggen voor dit gesprek.  
De planning wordt vanavond, vrijdag 10 mei, vanaf 19.00 uur open gezet. U kunt inplannen tot vrijdag 17 mei 
tot 08.00 uur. De beschikbare tijden kunnen per groep onderling verschillen.  
U krijgt een mailtje met het verzoek een afspraak in te plannen. Krijgt u deze niet dan hoeft u ook niets in te 
plannen. Dit kan zijn omdat uw zoon/dochter net op school zit of omdat u al een andere afspraak heeft met 
de leerkracht.  
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze Jarigen 

 Tot aan het verschijnen van de volgende  

nieuwsbrief vieren de volgende leerlingen hun 

verjaardag. Gefeliciteerd! 

10 mei 8B Nio van Zon 

11 mei 1/2A Jimmy Den  Boer 

11 mei 3A Leandra van Haaster 

11 mei 5A Elin Henneman 

11 mei 5B Eva Walraven 

11 mei 6C Saar de Maesschalck 

12 mei 3B Beau Gosler 

13 mei 3B Finn Kleijs 

13 mei 6B Jonathan Ten Cate 

13 mei 8B Kira Tophoven 

14 mei 4D Ranvir Khieroe 

15 mei 3B Baley van Rijswijk 

15 mei 3C Bastiaan Kardol 

15 mei 4D Boris Walraven 

15 mei 5C Tommy de Waard 

 

 

mailto:jozefschool@laurentiusstichting.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj94sONopDiAhXMIlAKHWaBB3EQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.vlietlander.nl%2Fproduct%2Fverjaardag-en-jubileum%2F&psig=AOvVaw2kHOgS_ocC61rohcdVAIl4&ust=1557553766215776


 

De Nieuwsbrief verschijnt wekelijks  en wordt verzonden via DiGiDuif. Kopij aanleveren via  

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

Nieuwsbrief Sint Jozef Basisschool               Pagina 3 van 3 
 
 
 
 
AVOND4DAAGSE NOOTDORP 
 
In de eerste week van juni - 3 tot en met 6 juni – wordt de 42e avond4daagse van Nootdorp weer gelopen. 
Loop jij ook dit jaar weer 5 km mee??? 
In een eerdere nieuwsbrief hebben we al laten weten dat de OR van de Jozefschool, De Regenboog en De 
Winde dit jaar de krachten bundelen en gezamenlijk de versnaperingen voor onderweg verzorgen. Ook de 
wijze van inschrijven is veranderd. Voorheen werd er, door de ouders, direct bij de Wandelsportvereniging 
SDS Den Haag ingeschreven. Dit jaar kan er via de OR ingeschreven worden.  
Afgelopen woensdag was het eerste moment van inschrijven. We hebben 20 aanmeldingen ontvangen. 
Dinsdag 14 mei is er nog een mogelijkheid om je via de OR in te schrijven. Van 8.30 – 9.00 uur is de OR 
aanwezig in het OLC om de inschrijfformulieren aan te nemen.  
Het inschrijfgeld bedraagt € 4,30 incl. medaille per persoon. Graag met gepast geld betalen. Afrekenen aan 
de hand van een tikkie kan ook. Vergeet niet het inschrijvingsformulier ingevuld mee te nemen.  
Tijdens het lopen ligt en blijft de verantwoordelijkheid van het kind bij de ouder/verzorger liggen.  
We gaan weer uit van een succesvolle Avond4Daagse. 
Groeten, 
de A4D commissie 
 
 

 
 
 
 

 
NIEUWE DATUM KLUSAVOND 
De klusavond die afgelopen maandag gehouden zou worden kon door 
omstandigheden helaas niet doorgaan. We hebben besloten deze avond 
geheel te laten vervallen want op 24 juni staat alweer de volgende en meteen 
laatste klusavond van dit schooljaar gepland. De klussen die we hadden staan 
schuiven we door naar deze avond. Dus klusteamleden, noteer alvast in de 
agenda en zet op de kalender: Maandag 24 juni KLUSAVOND. Allemaal tot 
dan! 

Agenda 
Dag Datum  

Zaterdag 11 mei Tuinochtend. 

Maandag  13 mei Studiedag, kinderen zijn vrij. 

Dinsdag  14 mei MR vergadering. 

Donderdag  16 mei OR vergadering. 

Vrijdag  17 mei Rapport 1-2 gaat mee naar huis. 

Vrijdag  17 mei Nieuwsbrief 32 komt uit. 
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