
   

 
 
 
 

JOZEFPROJECT 2020 
Op donderdag 5 maart, net na de voorjaarsvakantie, gaan we weer van start met ons jaarlijkse Jozefproject! 
Deze zal weer op ludieke wijze geopend worden. 
De leerlingenraad heeft zich gebogen over een onderwerp alle kinderen aanspreekt, maar waar ook groep 1 
t/m groep 8 mee aan de slag kan. Hierdoor zijn zij gekomen tot het volgende leuke thema: DIEREN! 
Zoals we aangeven is dit een breed onderwerp en kunnen we er alle kanten mee op. Daarom zal ook elke 
groep hier weer een andere invulling aan geven.  
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! 
Hieronder ziet u de onderwerpen die gekozen zijn door de groepen. U kunt zelf contact opnemen met de 
leerkracht van de betreffende groep of u kunt mij een mail (erijzen@sint-jozefschool.nl, werkdagen ma – do 
– vr) sturen, waarin ik u in contact breng met de leerkracht die wellicht baat heeft bij aanvulling binnen het 
thema. Alvast bedankt! 
 
Insecten: 7C 
Reptielen: 8C (+ roofdieren) 
Waterdieren: 1/2d, 8D, 4B, 5C 
Vogels: 4A, 4C 
Dinosaurussen: 5B 
Roofdieren: 3A, 3B, 3C 
Bedreigde dieren: 6D 
Fantasiedieren (oerwoud dieren): 1/2a, 1/2b, 1/2c 
Dieren uit het tropisch regenwoud: 6C 
Australische dieren: 5A, 5B 
Dierentuin: 7B 
Dieren in Zuid-Afrika: 6A, 6B 
Pooldieren: 8B 
Mythische dieren: 7A 
Katachtige dieren: 8A 
 
Afsluiting Jozefproject 
Schrijf meteen in uw agenda: dinsdag 24 maart mag u de prachtige kunsten van de kinderen komen bekijken, 
maar ook deze avond kunnen wij uw hulp goed gebruiken. 
Hulp gezocht voor de afsluiting van de projectweek. 
Ook dit jaar zal de ouderraad zorg dragen voor een hapje en een drankje voor de afsluiting van de 
Jozefprojectweek op 24 maart 2020. Wij kunnen dit niet zonder de hulp van enthousiaste ouders, verzorgers 
opa's en oma's of andere vrijwilligers. In de social school app hebben wij een inschrijflijst/event gemaakt. U 
kunt deze vinden door in de agenda in social schools op 24 maart te klikken op de afspraak van 15.00. Of 
door de navolgende link te volgen (Link naar het event, heb ik niet genoeg rechten voor) Daarnaast zullen er 
intekenlijsten worden opgehangen bij de klassen, waar u zich kunt inschrijven. Tevens kunt u zich aanmelden 
bij Sabina van t Hof - Kollau nummer 06-52004060. 
Wij stellen uw hulp enorm op prijs. 
 
De Projectcommissie. 
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REKENCIJFERS OP HET RAPPORT 
Beste ouder(s) / verzorger(s), 
Zoals u weet gebruiken we sinds dit schooljaar een nieuwe rekenmethode (Wereld in getallen). Uit ervaring 
weten we dat kinderen erg moeten wennen aan de werkwijze van een nieuwe methode. Daarnaast wijkt de 
normering af van de vorige methode. Het is daardoor mogelijk dat de resultaten bij rekenen een beetje 
tegenvallen vergeleken met het laatste rapport van uw kind. Neem dit dus mee bij de interpretering van het 
rapport van uw kind. 
 
Vriendelijke groet, de rekencoördinatoren. 
 

 
VOORLEESWEDSTRIJD 2020 
Ik vond het echt superleuk om mee te doen aan de voorleeswedstrijd! Ik vond het ook heel leuk dat ik werd 
gekozen door de klas. Ik was eerst wel zenuwachtig, maar uiteindelijk ging het goed. Ik was eerste! Ik had 
voorgelezen uit Mees Kees de Rekenrap. Zelf vind ik het een heel leuk boek. De prijs was dat je onder 
schooltijd een boek mocht uitkiezen in de Bruna! De prijs vond ik echt heel leuk! Voor de rest was het 
geweldig! 
Groetjes Yenna 
 
 
 

Onze Jarigen 
Tot aan het verschijnen van de volgende 

nieuwsbrief vieren de volgende leerlingen hun 
verjaardag. Gefeliciteerd allemaal! 

 

15 februari 3C Farin Ghauharali       
15 februari 4B Tom Knul       
15 februari 5C Elisa Lay       
16 februari 6C Mick Meere       
17 februari 1/2D Liam van der Linden       
19 februari 3B Bo Dumay       
19 februari 4A Mex Vat       
20 februari 3A Flora Vasconcellos       
21 februari 1/2B Lucas Verkade 

 

Agenda 
  

Di. 18 febr. Rapportgesprekken groepen 3 t/m 7. 

Do. 20 febr. ’s Middags Carnaval 

Do. 20 febr.  Rapportgesprekken groepen 3 t/m 7. 

Vr. 21 febr. Studiedag, kinderen zijn vrij. 

Vr. 21 febr. Nieuwsbrief 20 komt uit.  
 

 

Nieuwe leerlingen 

 Sinds het verschijnen van de vorige 

nieuwsbrief zijn begonnen op school    

Matteo Huisman       groep 1/2c 
Siem van Steenbergen  groep 1/2a 
 

Welkom op de Jozefschool! 
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VALENTIJN KAARTENACTIE LEERLINGENRAAD 
 

Wat zijn wij trots op alle mooie kaarten die zijn gemaakt en geschreven. 
Zoveel lieve, aandoenlijke, vriendelijke woorden en tekeningen, ons 
Valentijnshart gaat er sneller van kloppen. 
 
We hebben ook heel wat ouders/ verzorgers zien schrijven aan de Valentijns-
schrijftafel, wat zou het gaaf zijn als alle leerlingen op school een kaartje 
ontvangen. Als we dit bericht schrijven hebben we de kaarten wel al 
beoordeeld en gesorteerd, maar nog niet bezorgd …. We zijn heel benieuwd 
naar alle verbaasde en enthousiaste reacties! 
 
Ook de Valentijnsactie van de winkeliersvereniging van de Parade is een 
groot succes. We denken dat er 600 mensen (zoveel kaarten zijn er!) heel blij 
gemaakt worden zaterdag! 
 
We wensen jullie allemaal ….  

 
 
 
 

 
OUDERBIJDRAGE, NOG EEN FLINK AANTAL TE GAAN … 
 
Belang betaling ouderbijdragen 

Het is alweer eventjes geleden dat wij een update hebben gegeven over de stand van de ontvangen 

ouderbijdragen. Op dit moment hebben wij 488 ouderbijdragen ontvangen van de 559 leerlingen. Daarmee 

komen we op een score van 87%. Namens de kinderen bedankt voor jullie bijdrage! Helaas is dit echter 

nog niet voldoende om de activiteiten te kunnen (blijven) organiseren. 

Een dringende oproep aan de niet-betalende ouders 

Ja, de bijdrage is inderdaad vrijwillig. Maar wij vragen jullie wel om bij het volgende stil te staan: 
Als wij onvoldoende ouderbijdragen ontvangen 
- zullen wij in de toekomst activiteiten moeten gaan versoberen of in zijn geheel moeten schrappen; 
- zullen wij de ouderbijdrage moeten verhogen, waarbij de rekening dan bij de wel-betalende ouders terecht 
komt; 
- of zal de school financieel moeten bijspringen om de activiteiten op de oude manier door te kunnen laten 
gaan, wat ten koste gaat van het budget dat de school aan leermiddelen moet besteden. 
Daarom nogmaals de nadrukkelijke vraag om alstublieft de ouderbijdrage te betalen. Het is in het belang 

van uw eigen kind! 

Mocht u vragen hebben over de mailing of over de ouderbijdrage, dan kunt u een e-mail sturen 

naar miranda@orsint-jozefschool.nl. 

Namens de directie en namens de ouderraad Miranda Broodman (Penningmeester)  
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LEVE DE MUZIEKSHOW MET GROEP 6 
Beste ouders en verzorgers, 

 

Vorig jaar hebben wij met de groepen 6 mee gedaan aan de Lang Leve De Muziekshow van Zapp (NPO3): 

een super toffe ervaring, want we hebben het met deze klassen geschopt tot de theateraudities. Nu zijn wij 

als Jozefschool weer benaderd om mee te doen en nu laten we deze kans natuurlijk niet aan ons voorbij 

gaan! Dit jaar gaat het iets anders: het thema is ‘Eurovisie Songfestival’. Naast de gewone wedstrijd, waar 

we een liedje voor moeten schrijven, is er ook de mogelijkheid om een lied met het thema ‘Songfestival’ te 

maken. Als we dit doen maken we kans op een verzorgde rondleiding met de klas tijdens een repetitie van 

het Songfestival in Rotterdam. Met alle groepen hebben we gebrainstormd over thema’s en twee klassen 

hebben aangegeven bovengenoemde uitdaging te willen aangaan waardoor de thema’s als volgt zijn:  

 

6a: Eurovisie Songfestival (rap) 

6b: Sport 

6c: Eurovisie Songfestival (lied) 

6d: Milieu  

Hoe gaat de wedstrijd eruit zien? Het proces bestaat uit vier rondes:  
 
Ronde 1: we verzinnen een act met de klas en nemen deze op. Een jury 
bekijkt ons filmpje en geeft aan of wij door zijn naar de volgende ronde of 
niet.  
Ronde 2: we strijden in een theater in Zuid-Holland met onze muzikale act tegen de andere gekozen 
scholen in Zuid-Holland en treden op voor een jury bestaande uit bekende muzikale Nederlanders (deze 
ronde zal ergens in mei/juli plaatsvinden). 
Ronde 3: wanneer we gekozen zijn bij de theaterauditie worden we als klas uitgenodigd voor de Lang Leve 
De Muziekshow op televisie. We spelen allemaal spelletjes tegen twee andere scholen die ook door zijn 
naar ronde 3.  
Ronde 4: hebben we de TV-show gewonnen, dan mogen we optreden tijdens het Muziekgala 2020 voor 
koningin Maxima en vele andere bekende Nederlanders.  
Een super spannend proces, waar we enorm met de klas en docenten naar uitkijken. Via de nieuwsbrief 
houden we u op de hoogte!  
 
Muzikale groeten, 
Meester Laurens 

 

ALAAF ALAAF CARNAVAL KOMT ERAAN! 
 
Hangt je verkleedkleding al klaar?? Donderdagmiddag 20 februari is het 
zover. Carnaval op de Jozefschool. Kom verkleed zoals je zelf wilt, laat je 
fantasie de vrije loop. Ga je overblijven deze dag? Doe je verkleedkleren in 
een tas en tussen de middag is er gelegenheid om je te verkleden. Neem je 
beste humeur mee zodat we er een superleuke middag van gaan maken. 
We beginnen met de spelletjes. Wees aardig voor elkaar, help waar nodig en 
wacht op je beurt. 
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De groepen 1/2 doen dat in hun eigen lokalen en de aula.  
De groepen 3 t/m 8 doen dat in de benedenverdieping van de school.  
De bovenverdieping doet dus niet mee. Er kunnen bij mooi weer ook buiten spellen zijn. 
Na de spelletjes gaan we met de hele school hossen. De groepen 1/2 blijven weer in 
hun eigen gedeelte. 
Na het hossen ga je terug naar je klas en daar krijg je wat te drinken. 
 
Veel plezier!!!!   De carnavalscommissie 
 

 
VALENTIJNSKAARTEN 
Wat een grandioos succes is de Valentijnskaarten actie ook 
dit jaar! De brievenbus was heel goed gevuld en dit jaar niet 
alleen met kaartjes van leerlingen, maar ook met kaartjes van 
ouders/ verzorgers, opa’s/ oma’s etc. voor hun (klein-)kind(-
eren)! Bedankt voor uw enthousiaste medewerking!  
 
Donderdag tussen de middag zijn alle kaarten beoordeeld en 
gesorteerd door een aantal leerkrachten en op Valentijnsdag 
worden ze stuk voor stuk bezorgd door de leerlingenraad! 
 
Ook de kaarten voor het winkelend publiek en de winkeliers 
van de Parade zijn geweldig geworden! We zouden spontaan 
zaterdag allemaal naar de Parade komen om een kaart te 
kunnen ontvangen! 
 

BABY NIEUWS! 

In groep 8c hebben we nimfjes om weg te geven (Nimfjes zijn baby wandelende takken). Als je het leuk 
lijkt kan je er 2 halen bij groep 8c.  Je kan ze halen in de middag tussen 15:15 en 15:30 op de dagen 
maandag, dinsdag en donderdag.   
  
Hier is wat informatie over de wandelende tak:  
De nimfjes waar het nu over gaat is een Indische wandelende tak. 
Dat is een soort dat uit India komt. Het is een vochtig soort dus 
moet je elke dag de kooi besproeien met een plantenspuit. Met 
nimfjes moet je oppassen, als er een druppel in zit, kunnen ze 
eraan vast plakken en verdrinken. Spuit vooral niet op ze!! Je moet 
ook een paar takjes er indoen zodat ze kunnen vervellen. Dat 
betekent dat ze een nieuw huidje krijgen. Dat doen ze 5 of 6 keer in 
hun leven.  
Ook moet je ze verse blaadjes geven. Dat zijn klimop, 
braambladeren of liguster. Je kan een bakje met water erin zetten 
zodat je ze maar 1 keer per week nieuwe erin moet doen. Met 
nimfjes liever geen bakje met water want dan kunnen ze erin vallen 
en verdrinken.   
Hou er rekening mee dat het alleen maar vrouwtjes zijn, ze hebben 
geen mannetjes nodig om eitjes te leggen. Dat doen ze zelf. Ze leven 1 jaar en na een half jaar zijn ze 
volwassen. Dan leggen ze elke dag 3 tot 4 eitjes. Je kan de eitjes eruit halen en vernietigen. Anders hou je 
er een paar.  
 

Dit zijn Kees en Barbara met mama Herman en de 
baby’s in de andere bak 
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Neem contact op met Kees en Barbara van groep 8c  
 
Wat heb je nodig:  
Terrarium  
Planten spuit  
Voedsel  
Ondergrond   
Een bakje om ze in mee te nemen  
Een bakje om ondergrond in te doen  
 
 

GEVONDEN VOORWERPEN 
We hebben in de loop van de tijd weer aardig wat gevonden voorwerpen 
verzameld. We stallen ze in de aula voor u uit. Vanaf maandag 17 februari 
kunt u kijken of er iets van uw kind bij zit. Na donderdag 20 februari halen 
we de spullen weg. We willen één item onder de aandacht brengen, een mooie 
fietstas (zie foto) die laten we bij de directiekamer staan, die kan daar gehaald 
worden. 
 

 

SCHOOLFRUIT 
Ook volgende week kunnen we weer genieten van verschillende soorten heerlijk fruit. 
Komende week krijgen we meloenen, appels en kiwi’s. Dat wordt smullen. Eet 
smakelijk.  
 
 

Dit is een baby nimfje 
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