
   

 
 
 
 
 

VRIJDAG 13 DECEMBER, NIEUWSBRIEF 13. 
 
Oh jeetje, is het vandaag vrijdag de 13de en komen wij ook nog eens met 
nieuwsbrief nummer 13. Het is maar goed dat wij niet bijgelovig zijn of 
toch ……………….  
We zouden niet de enigste zijn. Op internet is veel te lezen over vrijdag 
de 13de. Waar het vandaan zou komen. Hierover gaan verschillende 
theorieën de ronde. Hieronder een klein stukje over vrijdag de 13de en 
de economie. 
Het bijgeloof van miljoenen mensen heeft invloed op de economie: in 

de Verenigde Staten verzuimen opvallend veel mensen hun werk en 

worden zakelijke transacties uitgesteld. Onder de vele verhalen over 

dit bijgeloof wordt ook gezegd dat de meeste vliegtuigen geen 13e rij 

zouden hebben, dat gebouwen geen 13e verdieping zouden hebben, 

althans niet bij nummering in de liften, en dat er in ziekenhuizen geen operatiekamers met het nummer 13 

te vinden zijn. In Nederland klopt het niet, dat vrijdag de dertiende meer ongelukken brengt. Integendeel: er 

komen op vrijdag de dertiende juist minder ongeval meldingen binnen dan op andere dagen bij de 

verzekeraars, volgens het Centrum voor Verzekeringsstatistiek. Dit zou veroorzaakt kunnen worden 

doordat mensen op die dag extra voorzichtig zijn, of zelfs thuisblijven. In de psychologie wordt ook 

gesproken over triskaidekaphobia en paraskevidekatriafobie: de angst voor vrijdag de dertiende. In de 

zwaarste gevallen van deze irrationele angst durven mensen op die dag hun huis niet uit te komen. 

Maar goed, wanhoop niet, als u deze nieuwsbrief leest is de vrijdag alweer aardig op streek en voor je het 
weet is het zaterdag, bovendien bent u twee mooie woorden rijker voor het spelletje Galgje. Hoezo pechdag! 
 
 
 

 
 

SCHOOLFRUIT 
Ook in de kerstweek krijgen we een levering van het fruit. 
Komende week kunnen we ons tegoed doen aan meloen, appel en 
waspeen. Eert smakelijk.  
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Agenda 
  

Don.19 dec. Kerstdiner op school van 18.00-19.00 uur. 

Don.19 dec. Kerst samen zijn voor ouders in de aula van 18.00 – 19.00 uur 

Vr. 20 dec. Kerst in de klas, Community Singing in de kerk. 

Vr. 20 dec. 12.00 uur start Kerstvakantie (t/m 3 januari 2020) 
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EXTRA KLUSDAG 
Afgelopen zaterdag was de extra klusdag. Deze was niet onverdienstelijk. Zet 8 klusvaders, 1 oud leerling, 2 
echtgenoten van collega’s, 100 meter lichtsnoer met ledlampjes, heel veel beugeltjes, schroeven en pluggen, 
20 rollen dubbelzijdig tape voor buiten, 1 rolsteiger, 2 ladders en 2 keukentrappen, cake, koffie en roze 
koeken, tenslotte 4 liter erwtensoep en 30 broodjes bij elkaar en zie het resultaat op de onderstaande foto’s. 
Allemaal bedankt voor jullie enorme hulp, het was gezellig maar zeker ook erg productief, TOP! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
WORDT UW FIETS EEN……………. JOZEFFIETS?? 
EN 
NAAIMACHINES 
 
Vorige week deden we een oproep voor fietsen en naaimachines. De respons 
was boven verwachting. Ondertussen hebben we twee fietsen gekregen, dus 
daarin zijn we voorzien. Handig voor als groepen erop uit gaan en de leerkracht 
niet op de fiets is.  
Ook hebben we al 1 naaimachine gekregen, daarvan zouden we er dus nog 1 of 2 
bij kunnen hebben. Maar die ene is al hartstikke leuk. Deze zal zeker bij de 
handvaardigheid gebruikt gaan worden.  
Ouders bedankt! 
 
 

 
KERSTVIERINGEN IN DE H.BARTHOLOMEUSKERK 
 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een aparte PDF met daarin alle diensten en 
activiteiten rond kerst in onze parochie.  
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KERSTMIS 2019 
Volgende week de laatste week voor de kerstvakantie. Uiteraard vieren we dan Kerstmis op school. Hieronder 
de activiteiten die op stapel staan: 

- Donderdag 19 december hebben we in alle groepen een kerstdiner. Het is gebruikelijk dat alle 
kinderen wat meenemen. In alle groepen zijn daar al lijsten voor ingevuld. Hierdoor kunnen we 
rekenen op een gevarieerde maaltijd, meestal in buffetvorm. Dit kerstdiner is van 18.00 tot 19.00 uur 
in ieders eigen lokaal. De deuren gaan om 17.50 uur open. We gaan er een sjiek diner van maken 
dus trek je kerst-beste kleding aan! 
 

- De ouders zijn tijdens het kerstdiner van harte welkom in de aula. Daar is een 
gezellig “Kerst-samen-zijn”, voor u georganiseerd door de ouderraad. Omdat 
ook u misschien wel trek heeft wordt er ook voor de inwendige mens gezorgd. 
Buiten koffie, warme chocomelk en glühwein kunt u broodjes warme worst en 
erwtensoep krijgen. We vragen hiervoor een kleine vergoeding. Neem dus wat 
contant/kleingeld mee, pinnen is niet mogelijk.  
 

- Vrijdag 20 december wordt er kerst gevierd in de klas. Die ochtend gaan we 
ook in twee groepen naar de kerk. Niet voor een mis maar voor een Community 
Singing. Beide keren staan onder leiding van meester Laurens en ook het 
schoolorkest zal bij deze bijeenkomsten een rol spelen.  
 

- Uiteraard zullen we ook een deel van de ochtend aan opruimen besteden. Want 
om 12.00 uur begint de kerstvakantie. Handig om een extra plastic tas mee te 
nemen voor je kerstknutsels, kerststukje en wat al niet meer.  
 

Maak er met z’n allen een gezellige kerstweek van, veel plezier!  
De kerstcommissie. 
 
 
 

Onze Jarigen 
Tot aan het verschijnen van de volgende 

nieuwsbrief vieren de volgende leerlingen hun 
verjaardag. Gefeliciteerd allemaal! 

 
14 december 6C Louis van der Laan 

      
14 december 8C Rosanna Smit 

      
15 december 5C Jay Sanchit 

      
18 december 3B Nikki Holleman 

      
18 december 8A Zoë Hoogervorst 

      
19 december 1/2D Amalia Helal 

      
19 december 8C Dani den  Uijl 

      
20 december 4B Isha Satavalekar 

      
20 december 4C Nicky Westenberg 

      
20 december 5D Jesse Looijenstein 

      
20 december 7B Daniel Soedirman 
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AFSCHEID VAN 3 COLLEGA’S 
Als vrijdag 20 december om 12.00 uur alle kinderen naar huis gaan, de kerstvakantie begint, ruimen wij de 
laatste spullen op. Dan om 13.00 uur verzamelen we als team in de koffiekamer voor een gezellige en 
uiteraard ook lekkere kerstlunch.  
Tijdens deze lunch nemen we afscheid van drie collega’s. Dan hebben we het over juf Iris (groep 1/2b/1/2c). 
Zij gaat na 13 jaar Jozefschool terug naar haar oude school de Bonte Pael in Delft.  
Ook juf Mariske gaat ons verlaten. Zij werkt al 29 jaar op de Jozefschool en hoopt nu een nieuwe uitdaging 
te vinden in het begeleiden van mensen met een beperking in een woongroep.  
De derde collega die ons gaat verlaten werkt pas anderhalf jaar bij ons, juf Jaimy (vakleerkracht gymnastiek). 
Zij gaat iets met bewegingsonderwijs doen binnen de kinderopvang. 
 
Voor juf Iris hebben we ondertussen een nieuwe collega aangenomen, juf Melissa. Juf Mariske was ambulant 
en zal niet worden vervangen. Voor juf Jaimy zijn we op zoek naar een vervanger, in ieder geval tot de 
zomervakantie.   
 
We willen alle drie collega’s heel erg bedankt voor de tijd dat zij op school actief zijn geweest en meegeholpen 
hebben de Jozefschool te maken tot wat het nu is. Succes met jullie nieuwe uitdagingen. Kom nog eens 
langs! 
 

 
Juffrouw Mariske                 Juffrouw Iris                       Juffrouw Jaimy 
 
 

UPDATE OUDERBIJDRAGE 
Vorige maand is de mailing inzake de ouderbijdrage verstuurd. We zijn er erg blij mee dat de betalingen 
binnen stromen, zodat we de kinderen weer leuke activiteiten kunnen aanbieden en avonturen kunnen laten 
beleven. We hebben op dit moment 417 ouderbijdragen ontvangen van de 559 leerlingen. Daarmee komen 
we op een score van al bijna 75%!! Namens de kinderen bedankt voor jullie bijdrage! 
Mocht u vragen hebben over de mailing of over de ouderbijdrage, dan kunt u een e-mail sturen naar Miranda 
Broodman (Penningmeester van de Ouderraad): miranda@orsint-jozefschool.nl. 
 
Goed weekend! 
Met vriendelijke groet, 
Miranda Broodman 
Penningmeester 
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NIEUWS VANUIT DE LEERLINGENRAAD 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

 

Een bericht van de leerlingenraad, een groep van 10 enthousiaste leerlingen uit de 

groepen 6 t/m 8, die met de school meedenken over wat er vooral zo moet blijven, maar 

ook wat er anders of beter kan. 

We hebben met elkaar een idee voor het inzamelen van de 

kerstbomen, die nu bij u thuis staan te shinen (of bijna ..).  

De gemeente Pijnacker-Nootdorp geeft een kleine vergoeding 

van € 0,50 voor iedere ingezamelde kerstboom! 

Met het geld dat we inzamelen kunnen we speelmateriaal 

aanschaffen voor tijdens de pauzes! 

Zou u uw kerstboom in plaats van weg te gooien, willen inleveren 

op school? 

De kerstboom mag geen kluit hebben, dus zit die eraan, dan kunt 

u die er misschien afzagen?! 

In de week van 6 tot en met 10 januari wordt er op het schoolplein een plek ingericht 

waar we de kerstbomen verzamelen en waar de gemeente ze kan komen halen!  

De gemeente werkt graag mee aan deze actie van onze school!  

Kunnen we ook op uw medewerking rekenen? 

We laten natuurlijk weten wat we hebben opgehaald met deze actie EN wat we met het 

geld gaan doen voor de leerlingen! 

Super bedankt alvast! 

Fijne kerstdagen en een gezellige vakantie gewenst! 

Namens de leerlingenraad, 

Daan (8B) & Thorsten (8A)  
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