
 Jozefvrienden Courant  
 

Jaargang 11 nummer 1, december 2011                                                      Een uitgave van de St. Jozef Basisschool, Nootdorp 

 

September 2010 heeft u onze 

laatste Jozefvrienden Courant 

ontvangen. Omdat het in 2011 tien 

jaar geleden was dat de 

Jozefvrienden in het leven werden 

geroepen en dat  u zich heeft 

kunnen inschrijven, als vriend van 

de Jozefschool tijdens de “oud en 

nieuw ”feestweek, waren we 

voornemens om een gezellige 

middag te organiseren op 15 juni 

2011. Staat het nog in uw agenda? 

Helaas is het anders gelopen. Zoals 

jullie weten bestaat de redactie 

maar uit twee personen. Marcel 

kreeg last van zijn rug en heeft een 

groot gedeelte van het jaar lopen 

tobben. Hij moest enkele weken 

plat liggen in de hoop dat het dan 

over zou gaan, mooi niet. In juni is 

hij geopereerd en gelukkig is hij 

daar helemaal van opgeknapt en is 

hij na de grote vakantie weer aan 

het werk gegaan.  

 

Ook in de Roeleveen, waar ik 

(Nel) woon, ging het niet goed. 

Mijn man Joop van der Helm 

kreeg 24 december te horen dat er 

een tumor in zijn hoofd zat. Vanaf 

dat moment heb ik al mijn 

“bijtaken” opzij gezet en heb mij 

aan de grootste taak gewijd, het 

assisteren van Joop. Het hele 

traject van opereren, chemo en 

bestralen heeft hij nog doorlopen. 

In het begin heb je nog hoop maar 

al gauw zagen we wel dat er niet 

tegen te vechten viel. 18 juni is 

Joop overleden. 

 

Nu we weer een half jaar verder 

zijn, gaan we er weer tegen aan en 

moet het 10-jarig bestaan van de 

Jozefvrienden natuurlijk alsnog 

gevierd worden.   

 

Woensdag 18 januari 

om 13.30 uur 

staat de koffie klaar. 
 

Wij willen graag weten hoeveel 

mensen er komen, geeft u zich dus 

snel op.  Na de koffie krijgt  u een 

rondleiding door de nieuwe 

vleugel(s) van de Jozefschool. 

Daarna komt er een bus die ons 

meeneemt om het nieuwe 

Nootdorp te laten zien. Waar 

vroeger het vliegveld en heel veel 

weiland was, staan nu allemaal 

huizen. Tijdens een 

afscheidsfeestje op school hoorden 

we van ex-leerkrachten, dat ze de 

school bijna niet meer konden 

vinden.  

 

 

Er kunnen maar 30 mensen in de 

bus dus vol is vol. Bij terugkomst 

op school staat er nog een glaasje 

en een hapje te wachten en kunnen 

we nog gezellig bijpraten.  

 

Dus: geef u snel op bij 

Nel van der Helm 

Telefoon: 015 310 8669    Of  

mail mij:  sitomabi@hetnet.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar blijft de tijd 



 

Hieronder het overzicht van wat 

er het afgelopen jaar met het 

Jozefvriendengeld gedaan is  

 

Inkomsten: 
Saldo per 21-09-2010 €  5659,97 

Bijdrage Jozefvrienden €  1082,00 

Verkoop diverse DVD‟s €    526,38 

Verhuur statafels  €      50,00 

Baropbrengst activiteit €      83,65 

Rommelmarkt tbv plein €  2508,23 

Donatie klas 6, „71/‟72 €    100,00 

   -------------- 

Totaal   €10.010,23 
 

Uitgaven: 
Kosten Rabobank €      67,04 

Nieuw fototoestel €    150,95 

   ------------- 

Totaal   €    217,99 

    

Saldo per 14-12-2012 € 9.792,24 

 

 

 

 

We horen u denken: Worden de 

Jozefvrienden nu zuinig? Nee 

hoor, zeker niet. Maar de uitgaven 

zijn even in de ijskast gezet. Zo 

ziet u bij de inkomstenkant 

bijvoorbeeld 2500 euro staan die 

we begin 2010 verdiend hebben 

met een rommelmarkt. Doel van 

dit bedrag is de inrichting van het 

Blokkenplein. Dit plein is net een 

aantal weken geleden opgeleverd.  

We zijn met de leerlingenraad 

bezig plannen te maken hoe we dit 

plein willen inrichten. Vandaar 

bijvoorbeeld dat dit geld er nog 

staat.  

 

Een tweede item waar de 

Jozefvrienden wat in gaan 

betekenen is het Onderwijs Leer 

Centrum. Hierover verderop meer. 

Dus we potten niet op maar omdat 

veel uitgaven samenhangen met de 

(nieuw)bouw blijft het geld even 

staan omdat de bouw nu in een 

afrondende fase zit. Vandaar! 

 

 

 

 

- we het schooljaar met 28 groepen 

gestart zijn. 

- we drie nieuwe collega‟s erbij 

gekregen hebben. 

- juf Laurien in groep 1/2d is 

gekomen, juf Petra in groep 3b en 

juf Madelon in groep 4a. 

- er ook een aantal collega‟s zijn 

vertrokken. 

- juf Ria Verheijen en juf Sjan 

Smeele met fpu zijn gegaan, 

- juf Yvonne van Dorp met 

pensioen is gegaan, 

- toen we het jaar begonnen in alle 

ruimtes klassen zaten, 

- de kleuters daardoor hun 

speellessen kregen in de RKDEO 

sporthal. 

- die wel erg groot was voor die 

kleine hummels, 

- we ondertussen in de nieuwe 

lokalen zitten, 

- we onlangs een 

ontruimingsoefening gedaan 

hebben, 

- binnen 4 minuten de hele school 

leeg was. 
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- de BHV‟ers met elkaar in contact 

staan m.b.v. portofoons, 

- u zich nu al kunt opgeven voor de 

Jozefvriendenbijeenkomst op 18 

januari. 

- de aannemer nu nog druk bezig 

is, 

- de koffiekamer afgemaakt wordt, 

- er een nieuw magazijn komt, 

- dat in de aansluiting oud/nieuw 

een OLC komt, 

- OLC zoveel betekent als 

Onderwijs Leer Centrum, 

- u het hele nieuwe gebouw op 18 

januari zelf kunt komen bekijken, 

- u er dan verstandig aan doet uw 

wandelschoenen aan te trekken,  

- we weer een compleet 

schoolorkest hebben, 

- dit orkest binnenkort in de kerk 

speelt als we daar kerstliedjes gaan 

zingen,  

- er laatst in de school een reünie is 

geweest van groep 6 uit 1971/1972 

- de opkomst heel groot was, 

- we regelmatig Jozefboxen via de 

site verkopen, 

- we de Jozefbox: “100 jaar 

Jozefschool” nog op voorraad 

hebben, 

- meester Mark nog steeds Jembé-

les geeft, 

- het einde van dit blad al weer in 

zicht komt, 

- we dus de volgende keer weer 

verder gaan, 

- iedereen met dit geneuzel een 

blad vol krijgt, 

- het uiteindelijk wel weer is 

gelukt. 

 

WIST U DAT ……..  

Financieel overzicht 

Zuinig???? 

mailto:jozefschool@laurentiusstichting.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naarmate de zomervakantie van 

2011 in zicht kwam werd steeds 

duidelijker dat de we na de 

vakantie nog niet de 

nieuwbouwlokalen in gebruik 

zouden kunnen nemen. Dus werd 

een noodplan gemaakt.  

Een van de onderdelen van de 

bouw was de uitbreiding van de 

koffiekamer. Want tussen de 

middag was het al flink proppen in 

de oude koffiekamer. Dit project 

werd naar voren gehaald, als dit 

klaar zou zijn voor de start van het 

nieuwe schooljaar kon daar 

tijdelijk wel een klas in. Zo ook in 

het handvaardigheidlokaal. Dat is 

twee. Maar we kwamen aan het 

begin van het jaar in totaal vier 

lokalen te kort. Dus ook beide 

speelzalen werden ingericht als 

groepslokaal. Consequentie was 

wel dat de kleuters de eerste twee 

maanden van het nieuwe 

schooljaar hun gymlessen moesten 

houden in de RKDEO sporthal.  

 

De verhuizing was gepland op de 

vrijdag voor de herfstvakantie. En 

ja hoor …… het lukte niet. De 

vloeren bleven te lang nat 

waardoor er geen marmoleum 

gelegd kon worden. Uitstel dus. 

Nog wat langer als haringen in een 

tonnetje. Maar goed, 

complimenten aan het team, de 

kinderen en de ouders, nauwelijks 

gemopper. Misschien omdat men 

al kon zien dat het er wel 

fantastisch uit ging zien, het kon 

nooit lang meer duren.  

 

En ja hoor, de geplande verhuizing 

van zaterdag 19 november ging 

wel door. Zaterdag? Ja, we hadden 

geen uren meer om de kinderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 vrij te geven, dus uitgeweken naar 

een zaterdag. Groot voordeel is dat 

veel ouders vrij zijn op de 

zaterdag. Dat hebben we geweten 

want we waren gelukkig die dag 

met 70 man/vrouw. Het ging rap 

en na de lunch stond alles op de 

nieuwe plek.  

 

Op het moment van typen zitten 

we dus met 7 groepen in de nieuwe 

vleugel. Maar, zoals u al eerder 

hebt kunnen lezen, is de aannemer 

nog niet weg. De koffiekamer is  

nu weer leeg en kan afgemaakt 

worden. In de voormalige 

mediatheek is een wand geplaatst 

waar een nieuw magazijn komt en 

er wordt nog hard gewerkt aan de 

aansluiting oud-nieuw. Voorlopig 

moeten de kinderen nog buiten 

langs lopen, maar we hopen dat dit 

niet lang meer duurt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aansluiting oud-nieuw zal het 

OLC gaan vormen. Het is een 

grote ruimte, aan het einde van 

gebouw Sportparkweg 8, waar drie 

voormalige lokalen uitgebroken 

zijn, een soort tweede aula. In het 

Onderwijs Leer Centrum vind je 

straks de nieuwe bibliotheek, het 

documentatiecentrum, 

computerwerkplekken, een klein 

podium, werk- en 

vergadermogelijkheden terug. Ook 

is het de doorloop van het oude 

gedeelte naar de nieuwe vleugel. 

Één groot gebouw voor 

uiteindelijk 32 groepen.  

 

  
Ook bij deze nieuwe vleugel zijn 4 glas 

in lood raampjes, afkomstig uit het 

trappenhuis van de oude Jozefschool 

aan de Veenweg, geïntegreerd  

 

 

Nieuwbouw fase 3 



 

 

We zijn op school een nieuwe 

financiële actie gestart: het 

inzamelen van kassabonnen van de 

Jumbo uit Nootdorp. In school 

staan bij de ingangen 

inzamelboxen. Iedere maand 

leveren we de bonnen in en krijgen 

dan 0,5% van het totaalbedrag. In 

de maand december was ons eerste 

inlevermoment. En wat denken 

jullie …… € 60,00. Dat wordt leuk 

sparen natuurlijk op zo‟n manier. 

Deze sponsorbedragen laten we 

storten op onze Jozefvrienden- 

rekening. Dus volgende courant  

kunt u precies lezen bij het 

financiële overzicht wat deze actie 

heeft opgeleverd.  

Woont u nog als Jozefvriend in 

Nootdorp en doet u wel eens bij de 

Jumbo boodschappen: bewaar dan 

de bonnen en breng ze even langs 

of geef ze aan iemand mee die op 

school komt. Let op; laat ze niet te 

lang liggen want de bonnen mogen 

niet ouder zijn dan een maand. 

Bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u het in de media gelezen: in 

Pijnacker-Nootdorp kun je geld 

verdienen door bij Ryck papier, 

plastic, kleding en kleine 

elektrische apparaten in te leveren. 

De vergoeding die je krijgt kun je 

op je rekening laten storten of op 

een rekening van een organisatie 

of een goed doel. En wat denk u … 

de Jozefvrienden staan als 

begunstigde in de lijst. En dat is 

nog niet alles, we hebben zelf ook 

een pasje dus ons eigen oude 

papier gaat er ook heen. Ook 

hiervan hopen we dat dit een vaste 

inkomstenpost wordt bij de 

Jozefvrienden. Kiest u bij het 

wegbrengen ook voor de 

Jozefvrienden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaarmaken van de ballonen…….. 

op weg naar het kunstwerk ……. 

wachten tot iedereen er is …….. 

toespraak van wethouder ……… 

ballonen los, gaan ……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 5 november werd het kunstwerk “De slangendrager”onthult op de 

Laan van Nootdorp in het bijzijn van alle kinderen van de school. Een 

feestelijke activiteit, compleet met ballonnenwedstrijd. De groepen 

zes adopteren dit kunstwerk. Op de foto: de wethouder, kunstenaar en 

uit iedere groep 6 een leerling die een oorkonde in ontvangst nemen.  

Bonnen sparen Afval = geld Kunstwerk 

Rijd mee op 18 januari door het nieuwe Nootdorp, geef je nu op! 

10 jaar Jozefvrienden, dat moeten we vieren! 


