
   

 

 

 
 

SCHOOLREISJE GROEPEN 1/2 
 
Op vrijdag 28 juni is het zover: schoolreisje. 
De groepen 1/2  gaan naar de Kievit. De Kievit is een speeltuin in Berkel en Rodenrijs gericht op kinderen 
van 4, 5 en 6 jaar. De kinderen worden om half 9 op school verwacht in de klas. In de klas krijgen ze het 
Jozefshirt aan zodat de kinderen herkenbaar zijn in de Kievit. 
We gaan met de bus en de bussen staan rond 9.00 uur klaar bij de school op de Sportparkweg. We zullen 
ongeveer om 9.15 uur vertrekken. Dus wilt u ons uitzwaaien dan weet u hoe laat u dat kan doen. 
Rond 15.00 uur arriveren we weer op school, de kinderen gaan eerst mee de klas in om het Jozefshirt uit te 
trekken en om 15.15 uur mogen de kinderen mee naar huis.                                
 
Het is handig om: 
In de tas de naam van uw kind te schrijven. 
Boterhammen en drinken mee te geven voor de lunch. 
Als het warm weer is extra drinken meegeven, in de Kievit zijn pakjes drinken 
toegestaan. 
Wat fruit en/of koekje voor het tussendoortje. 
Reserve kleding. 
 
In de Kievit is ook een zwemgedeelte, om veiligheidsredenen maken wij daar GEEN gebruik van! 
 
Wij wensen alle kinderen en begeleiders een fijne dag toe met mooi weer. 
Namens de schoolreiscommissie, Juf Josien 
 
 

GEZINSVIERING 
 
Gezinsviering op zondag 16 Juni 2019 : “Drie en toch een”  

De zondag na Pinksteren vieren we het feest van de Heilige Drie-eenheid. 
Bij ons doopsel zijn wij met water begoten waarbij de priester de woorden 
gesproken heeft: Ik doop jou in de naam van de Vader, de Zoon en de 
heilige Geest. Telkens wanneer wij een kruisteken maken, gebruiken wij 
deze woorden. Vader, Zoon en heilige Geest zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden: het is de heilige Drie-eenheid. Drie en toch een.  
In deze gezinsviering zullen we meer over het mysterie van de drie-eenheid 
te weten komen. En jij kunt erachter komen wat deze drie voor jou kunnen 
betekenen. De viering wordt muzikaal ondersteund door kinderkoor de 
Vrolijke Nootjes. Voor de jonge kinderen (tot 6 jaar) is er kinderkerk.  
We zien je graag op zondag 16 Juni 2019 om 11:00u in de 
Bartholomeuskerk aan de Veenweg 36 in Nootdorp. 

 

  14-06-2019  

  26 e  jaargang  

  Nummer  35  

Redact i e  :  Ouderraad   

E indredact ie:  Marcel  Pr ins  

joze fschool@laurent iusst icht ing.n l   

mailto:jozefschool@laurentiusstichting.nl


 

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 2 van 4  
 
 

 

SCHOOLREIS GROEPEN 5 EN 6. 
 
We gaan met de groepen 5 en 6 op dinsdag 25 juni naar Duinrell. 
De leerlingen worden die ochtend gewoon om 8.30 uur op school 
verwacht. Ze krijgen dan een Jozef polo uitgedeeld, die ze tijdens 
de schoolreis moeten dragen om goed herkenbaar te zijn binnen 
het park. 
 
We vertrekken met auto’s om 9 uur vanaf school naar Duinrell. We worden door lieve ouders gebracht 
en gehaald, deze ouders zullen ook een groepje leerlingen binnen het pretpark begeleiden. Wij willen 
de ouders die meegaan alvast enorm bedanken voor hun hulp en medewerking!   
’s Middags zullen de auto’s rond 15 uur terugrijden naar school wij verwachten daar rond 16 uur aan 
te komen. 
 
Het is belangrijk uw kind voldoende eten en drinken mee te geven. Er mag maximaal € 5,- zakgeld 
mee, dat is uiteraard niet verplicht en eigenlijk ook niet nodig! Daarnaast is het verstandig om droge 
kleding mee te geven, er is een aantal attracties waar je flink nat van kunt worden. 
 
Er is een binnen- en buitenzwembad in Duinrell. De kinderen mogen hier geen gebruik van maken. 
Zwemkleding is dus niet nodig om mee te geven! 
 
Mocht uw kind na de schoolreis naar de BSO gaan, wilt u dan zelf aan de BSO doorgeven dat de 
leerlingen vanaf 16 uur op school zijn en opgehaald kunnen worden door de BSO?  
 
Zijn jullie (nog) niet bekend met pretpark Duinrell, kijk dan vooraf eens op de website wat er allemaal 
te beleven valt!  https://www.duinrell.nl/ 
 
We gaan er een gezellige dag van maken met elkaar. 
Uiteraard gaat de zon, speciaal voor ons, de hele dag schijnen. 
 
Groeten van de leerkrachten van de groepen 5 en 6 
 
 

JAARPLANNING 2019-2020 : De informatieavonden 
 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar zijn er op school informatieavonden gepland. Tijdens deze avond 
zal de groepsleerkracht aan de ouders uiteenzetten, wat er in het schooljaar 2019-2020 op het 
(onderwijskundig) programma staat. Misschien handig nu alvast een keer te vermelden wanneer de 
informatieavonden zijn gepland, dan kunt u dar vast rekening mee houden in uw agenda. 
Maandag 9 september:  Groepen 7 en 8  aanvang 19.00 uur. 
Dinsdag 10 september: Groepen 1/2   aanvang 19.00 uur. 
Woensdag 11 september: Groepen 5 en 6  aanvang 19.00 uur.  
Donderdag 12 september: Groepen 3 en 4  aanvang 19.00 uur. 
 

Agenda 
Dag Datum  

Dinsdag  18 juni Studiedag, kinderen zijn vrij.  

Donderdag  20 juni MR vergadering 

Vrijdag  21 juni Nieuwsbrief 36 komt uit. 
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NOG 2 WEKEN – DOE MEE – NOG 2 WEKEN – DOE MEE – NOG 2 WEKEN – DOE MEE  
 

Flessen inzamelen als bijdrage voor medisch onderzoek 
Het broertje, Mason, van één van onze leerlingen in groep 6 heeft een zeldzaam syndroom, het zogenaamde 
CHD8-syndroom. 
Het is een zeldzame ziekte, minder dan 1 op de 2000 kinderen heeft het. Het syndroom is pas sinds 2017 
bekend. De artsen en onderzoekers komen steeds meer te weten over het syndroom, maar er zijn ook nog 
heel veel zaken onbekend. 
Het CHD8-syndroom is een syndroom waarbij kinderen een vertraagde ontwikkeling hebben, ze ontwikkelen 
zich langzamer dan andere kinderen van dezelfde leeftijd. Rollen later, praten later, lopen later ….  Ook zijn 
er allerhande andere symptomen, van slecht slapen, slechte spijsvertering, problemen met leren, het niet 
maken van oogcontact etc.  
Na de vaststelling van het syndroom is er voor ouders veel onzekerheid en een lange medische weg. De 
onzekerheid blijft omtrent de levensverwachting van kinderen met dit syndroom, daar is nog geen onderzoek 
naar gedaan en het syndroom is nog zo nieuw en onbekend dat hier ook geen “ervaringscijfers” voor zijn.  
 
Er is geld nodig om verder onderzoek te doen! Niet alleen voor Mason maar voor alle kinderen die dit 
syndroom hebben! Geld dat er niet is en niet door de ziektekostenverzekeraars, farmaceuten en overheid 
wordt vrijgemaakt! Er is in het Algemeen Dagblad een artikel geplaatst over de ziekte en Mason. De link naar 
dit artikel vindt u hier: 
https://www.ad.nl/delft/hoe-oud-mason-2-kan-worden-met-chd8-
syndroom-weet-niemand-er-is-geen-levensverwachting~a54f100c/ 
 
We leveren als Jozefschool graag een bijdrage!  
 

Van maandag 3 juni tot en met maandag 1 juli staan er in de aula en het OLC grote 

zakken waarin u uw statiegeld flessen kunt inleveren! Iedere statiegeldfles is 25 cent 

waard, dus op die manier denken dat iedereen een bijdrage kan leveren die dit wil! 

Spaart u mee? 

 
 
 

FORMATIE 2019-2020 
Na veel schuiven, sollicitatiegesprekken, puzzelen en plannen ziet het ernaar uit dat we voor volgend jaar 
alle plekken naar tevredenheid gevuld hebben en we weten hoe de groepen doorschuiven.  
Deze week zetten we de laatste punten op de spreekwoordelijke i en volgende week in de nieuwsbrief zal 
een overzicht staan van welke collega’s volgend jaar welke groep doen, hoe de taken zijn verdeeld en hoe 
de groepen doorschuiven.  
Deze week krijgen al wel de oudste kleuters de indeling mee voor de nieuwe groepen 3 en de kleuters de 
indeling van de vier groepen 1/2 volgend jaar.  
 
 

STUDIEDAG 
Aanstaande dinsdag 18 juni hebben we op school weer een studiedag. De leerkrachten werken die dag aan 
de rapporten voor de groepen 3 t/m 7 en bereiden de jaarbestelling en de overdracht voor komend schooljaar 
voor. De kinderen zijn deze dag vrij. Dit is de laatste studiedag van dit jaar.  
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NIEUW: ABSENTIE MELDEN VIA SOCIAL SCHOOLS 3.0 
 

Vanaf nu kunt u uw zoon/dochter ziek melden en absent melden vanwege dokter- 
of tandartsbezoek via de app van Social Schools 3.0. In de app gaat u naar de 
button “kinderen” en selecteert u de leerling om wie de melding gaat, dan ziet u een 
buttom “absentie melden” staan, als u daarop klikt kunt u aangeven wat de reden 
van absentie is en wanneer uw kind(-eren) afwezig is. Druk op verzenden en klaar 
is Kees. Er komt dan een mail/melding bij de groepsleerkracht en de 
administratie/directie binnen. Bellen is dan dus niet meer nodig. We willen u wel 
vragen om de melding voor 08.00 uur te doen, dan heeft de leerkracht nog 
voldoende tijd om voor school de mail te bekijken.  

 
Voor u een handige manier van doorgeven en wij hebben een goed overzicht van de absenties, waardoor 
we adequaat kunnen handelen bij leerlingen die vaak afwezig zijn. Een win-win situatie! 
 

 
 

Onze Jarigen 

 Na de vorige nieuwsbrief tot aan het verschijnen van de 

volgende nieuwsbrief vier(d)en de volgende leerlingen 

hun verjaardag. Gefeliciteerd allemaal! 

14 juni 4D Mika Remmers 

14 juni 5B Lieveke Ramekers 

14 juni 6B Yumna Sharif 

16 juni 1/2D Mehreen Habiboellah 

16 juni 4A Levey van Rijswijk 

16 juni 8B Laura Schmeits 

16 juni 8C Fabienne Dumaij 

17 juni 5D Johan van Surksum 

18 juni 7C Kelt Keijzer 

18 juni 8C Auke Kleinbekman 

19 juni 8C Leanne Fivet 

20 juni 6A Yanick Verheggen 
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