
   

 
 
 

 

LEES 15 MINUTEN PER DAG! 
Op de Jozefschool besteden wij veel aandacht aan lezen en leesplezier. We 
willen alle kinderen aanmoedigen om minimaal een kwartier per dag te lezen, 
op school én thuis! 
Lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, begrijpend 
lezen en schrijven. Kinderen die minimaal 15 minuten lezen per dag, lezen 
1.146.000 woorden per jaar. Hun woordenschat kan met 1000 nieuwe woorden 
per jaar groeien! Kinderen die plezier hebben in lezen, gaan meer lezen, gaan 
daardoor steeds beter lezen en blijven lezen. Een dagelijks leesritueel van 15 
minuten zorgt voor een leven lang leesplezier! 
 

Het kinderboekenmuseum in Den Haag, een aanrader!!! 
De vaste interactieve tentoonstellingen Ik ben kikker en ABC met 
de dieren mee… zijn heel leuk om met kinderen uit groep 1 t/m 3 
te bezoeken. Daarnaast is er de nieuwe, grappige tentoonstelling 
van de eigenwijze kinderen van Annie M.G. Schmidt. Ook oudere 
kinderen hoeven zich in het kinderboekenmuseum niet te 
vervelen. Zij gaan met hun fantasie en een ‘slurper’ op avontuur 
in Papiria.  
 
Voor de Grijze Jager fans: 

Geniet jij ook zo van de boeken 
van De Grijze Jager? De serie 
bestaat inmiddels uit zo’n 15 
delen en gaat over de 
spannende avonturen die Will 
beleeft in het koninkrijk Araluen. 
Het Archeon organiseert een dag 
speciaal voor alle fans. De Grijze 
Jager Dag zal plaatsvinden op 
zaterdag 23 mei 2020 in 
Archeon. In dat weekend 
verschijnt ook het nieuwste boek 
van John Flanagan andere 
populaire serie de Broederband 8 
- De terugkeer van de Temujai. 

Diana Langeslag, taalcoördinator Jozefschool 
 

DJ CONTEST PARADE 
DJ’s zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse muziekscene. Veel kinderen 
dromen ervan om eens in de voetstappen van hun favoriete DJ te treden. Die 
droom kan op zaterdag 28 maart tussen 11.00 uur en 15.00 uur werkelijkheid 
worden in winkelcentrum Parade! Er wordt namelijk een heuse DJ Contest Parade 
georganiseerd. Onder begeleiding van een presentator kunnen kinderen achter de 
DJ-tafel kruipen en hun muzikale creaties ten gehore brengen. Terwijl de kinderen 
aan het wachten zijn op hun ‘moment of shine’ kunnen ze natuurlijk al heerlijk met 
de voetjes van de vloer op de andere deuntjes. De DJ Contest Parade belooft een 
gezellig én muzikaal middagje uit! 
 
Met vriendelijke groet, team Parade. 
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LAURENTIUS VOLLEYBAL TOERNOOI 2020 
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat afgelopen woensdag het 
Laurentius Volleybal toernooi gespeeld werd. 25 Teams, ruim 200 personen, 
6 velden en 100 wedstrijden. Dit jaar wederom 2 Jozefteams. Het lukte net 
niet om (weer) de beker mee naar school terug te nemen. Jozef 1 werd 
tweede, een hele mooie prestatie. Team Jozef 2 had wat minder punten binnen gehaald, zij werden 23ste. 
We kunnen terugkijken op een gezellig, sportief toernooi. Volgend jaar doen we zeker weer mee! 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

JOZEFPROJECT 2020 
  
Gisteren zijn we begonnen met het Jozefproject! 
  
En wat een introductie. De gebroeders Bonk hebben ons via 
een filmpje laten weten  op zoek te zijn naar …… 
de NIEUWE FREEK VONK! 
 
Leuk om het filmpje zelf thuis te bekijken. Het staat  op de 
website (onderaan op de startpagina). Ga snel naar 
www.sint-jozefschool.nl  
 
Dus is uw kind de nieuwe Freek / Frederika Vonk? Maak een leuk filmpje van ongeveer 2 minuten en stuur 
dat naar het mailadres van de leerkracht van uw kind. Het moet natuurlijk wel een filmpje over dieren zijn. 
Kan uw kind van alles vertellen over jullie huisdier, kan het smakelijk vertellen over een uitgestorven dier of 
kan het vol liefde over zijn / haar knuffeldier vertellen, maak dan een filmpje van ongeveer twee minuten.  
 
De leerkracht van uw kind zorgt ervoor dat het dan weer bij de gebroeders Bonk terecht komt. Zij 
zijn namelijk ook de jury.  
 
Verder gaan alle groepen tijdens het Jozefproject aan de slag met het onderwerp dieren. Uitgestorven 
dieren, waterdieren, roofdieren. Het kan overal over gaan.   
Bij deze ook de uitnodiging om op dinsdag 24 maart van 17.00 – 19.00 uur een kijkje te komen nemen op 
school. Dan kunt u bij de groep van uw kind, maar ook bij alle andere groepen een kijkje komen nemen hoe 
we dit thema vormgegeven hebben. En hoe de kinderen van groep 1-2 t/m groep 8 de kinderen hebben 
gewerkt aan dit onderwerp. Allemaal op hun eigen manier.  
 
Natuurlijk kunnen we ook uw hulp hier weer bij gebruiken. Heeft u misschien materialen, of heeft u iets 
bijzonders om te laten zien in één van onze groepen, werkt u met of bij dieren, heeft u misschien een 
interessant, leuk dier zélf thuis. Laat het ons weten!  U kunt contact opnemen met Ellis van de Rijzen 
(erijzen@sint-jozefschool.nl) of met de leerkracht van uw kind.  
 
Alvast bedankt!  De Projectcommissie. 
 

Agenda 
Hele week Jozefproject “Dieren” 

Vr. 13 maart Nieuwsbrief 22 komt uit 
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AFSLUITING JOZEFPROJECT 2020 -1- 
 
Herhaald verzoek om hulp voor Afsluiting projectweek 24 maart 2020 
 
Wat staat er op het programma 
De OR heeft gezorgd voor diverse warme versnaperingen en drank. Er is een poffertjeskraam en Kees 
komt zijn beroemde hamburgers weer bakken. Deze keer ook met een vegetarische variant burger. 
Daarnaast is er voldoende te drinken en zijn er luxe broodjes. Alles tegen een kleine vergoeding. Let op er 
kan alleen contant betaald worden. Het knutselteam zorgt voor de decoratie in het thema dieren. Al met al 
wordt er achter de schermen hard gewerkt om dit een geweldige afsluiting te laten worden. 
 
Verzoek om hulp 
De OR, het knutselteam, de biebouders en het team van de Jozefschool vragen uw hulp voor de afsluiting 
van de projectweek. Wij hebben u de hulpouders, opa's en oma's hard nodig om de afsluiting tot een 
succes te maken. 
 
Wij hebben nog vrijwilligers nodig voor de boekenkraam en het smeerteam op 24 maart 2020 vanaf 15.00 
tot 19.00  
 
Hoe kunt u zich aanmelden: 
1. In de "agenda" in social schools op 24 maart 2020, scroll naar de afspraak en  klik dan op toevoegen van 
de gewenste activiteit. 
2. Contact opnemen met de OR met Sabina van 't Hof - Kollau tel: 06-52004060 

 
AFSLUITING JOZEFPROJECT 2020 – KINDERBOEKENMARKT 
 
Tijdens de afsluiting van het project op 24 maart organiseert de 
bibliotheekcommissie een KINDERBOEKENMARKT in het OLC (Onderwijs Leer 
Centrum). Heeft u thuis kinderboeken die niet meer gelezen worden en in goede 
staat verkeren lever ze dan in op school bij de directie/administratie. Dit kan t/m 
maandag 23 maart. Van de opbrengst van deze kinderboekenmarkt kopen wij weer 
nieuwe boeken voor in de schoolbibliotheek. Dus als u toch wilde gaan ruimen thuis 
is dit het moment om dat te doen. Kinderboeken over ………… lever ze in op school. 
Bedankt! 

Onze Jarigen 
Tot aan het verschijnen van de volgende 

nieuwsbrief vieren de volgende leerlingen hun 
verjaardag. Gefeliciteerd allemaal! 

 
7 maart 6D Tygo van Adrichem 

      
9 maart 5A Yara Fortes 

      
10 maart 4A Ramon Premchand 

      
10 maart 8C Kees Hendriks 

      
12 maart 1/2D Amélie van  Rooij 

      
12 maart 4A Mason Smit 
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