
   

 
 
 
 
WAT EEN AFSCHEID…… 
Wat een afscheid was het vorige week zeg, een week om met een heerlijk gevoel op terug te kijken. Vorige 
week heeft u al kunnen lezen over het prinsen en prinsessenfeest bij de kleuters, twee weken geleden. 
Afgelopen woensdag heb ik dan digitaal afscheid genomen van alle collega-directeuren van de 
Laurentiusstichting. Leuk en ook weer heel apart. Donderdag de tour langs de groepen, ook daarover staat 
in de nieuwsbrief van vorige week een stukje.  
Maar vorige week vrijdag overtrof alle verwachtingen. Lekker lunchen 
met Hester en Karin bij 1837. Toen we naar buiten stapte stond 
“chauffeur” Karin klaar met een cabrio voor de rit terug naar school. 
Ineens snapte ik waarom de dames zo graag lopend heen wilden. 
Toen we de bocht maakte de Dorpsstraat in was het even slikken. Al 
die kinderen langs de kant, ouders, bekenden, mijn dochters en 
kleinkinderen, oud collega’s, het was fantastisch en een enorme 
verrassing.  

Eenmaal op school de 
volgende surprise. Op 
het (toen nog) 
kleuterplein waren heel veel oud collega’s  aanwezig voor een 
gezellig “bij klets” moment. Ook mocht ik een nieuwe naam 
voor het kleuterplein onthullen: ’t Prinsenhofje. Wat een eer! 
Het was een geweldige middag. Zonnetje erbij, heerlijke 
hapjes en drankjes, TV 
en krant aanwezig, het 
kan niet op. Nogmaals, 
het was fantastisch, ik 

heb genoten. Bedankt allemaal. En we zijn er nog niet. Vrijdag na 
school neem ik, samen met een aantal andere collega’s, nog afscheid 
van het team tijdens een afsluitende lunch op het …… 
……..Prinsenhofje.  

 
Het is nu donderdag terwijl ik dit type, dat laatste stukje afscheid staat dus nog voor de deur. 
Morgen, als u deze nieuwsbrief heeft ontvangen is echt alles achter de rug. Vreemd hoor, de deur 
achter je dicht trekken in de wetenschap dat het de laatste keer is. Ik kijk terug op 20 heerlijke 
Jozefjaren. Jaren waarin heel veel is gebeurd. Uitbreidingen, renovatie, nieuwbouw, groei, 
onderwijsontwikkeling, nieuwe methodes, ouderwerkgroepen, van 16 naar 32 groepen, 
schoolkampen, van 25 naar 60 collega’s, nu weer wat krimp, kortom: Twintig jaren waarin we altijd 
in beweging zijn geweest, ik heb me nooit verveeld, geen dag was hetzelfde en elke dag met 
plezier naar school. Bedankt allemaal.  
 
Marcel Prins.  
 
Heeft u de rapportage op Pijnacker-Nootdorp TV al gezien? 
https://pijnacker-nootdorp.tv/video-erehaag-directeur-marcel-prins-sint-jozefschool/  
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DE VAKANTIE-BIEB. 
De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store. Van 1 juli tot en met 31 augustus. 
De verwachting is dat de app voor Android binnenkort ook beschikbaar is via Google Play.  
Kijk voor meer info op www.vakantiebieb.nl 
 
HEEFT U AL INGESCHREVEN…………….. 
We starten op 31 augustus ook weer met de tso (tso = tussenschoolse opvang, de overblijf). De tso wordt 
overgenomen door Skippy PePijN, dat betekent dat als uw kind(-eren) gebruik maken van de overblijf, u ze 
(eenmalig) moet inschrijven.  
Op de site van Skippy vindt u het inschrijfformulier, rechts onderaan de webpagina ziet u het logo van onze 
school  (https://www.skippypepijn.nl/tussenschoolse-opvang/) onder het logo van de school staat een link 
naar het inschrijfformulier. 

Wij willen heel graag een vliegende start maken op maandag 31 augustus met de tso, dat 

betekent ook dat Skippy graag de administratie op orde heeft. Zou u de inschrijving van uw kind(-

eren) in orde willen maken? Fijn! Bedankt alvast. 

 
 
 
VORMSEL 
De vormselviering van de Parochie Christus Koning voor komend seizoen is 
gepland op zaterdag 6 februari 2021 om 19:00 uur in de OLV Maria Geboorte 
kerk in Berkel. De informatiebijeenkomst over het Vormselproject 20/21  is 
gepland op 14 september om 19:30 -21:00 uur in het Parochiehuis aan de 
Veenweg 38 in Nootdorp.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ONZE JARIGEN 
Tot aan het verschijnen van de volgende nieuwsbrief vieren de leerlingen die op 
het volgende blad staan hun verjaardag. Alvast gefeliciteerd allemaal! 
 
 

Agenda 
 

Vr 17 juli Grote vakantie start om 12.00 uur 

Ma 31 aug. Start nieuwe schooljaar 

Vr 4 sept Nieuwsbrief 1 komt uit 
 

 

mailto:jozefschool@laurentiusstichting.nl
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17 juli 3C Rachel  

      
18 juli 3B Bo  

      
18 juli 7C Quinten  

      
18 juli 8D Lin  

      
19 juli 3A Mariana  

      
20 juli 1/2B Eva  

      
20 juli 6B Jessie  

      
20 juli 7A Ayshiana  

      
20 juli 7B Gizem  

      
20 juli 7C Selin  

      
21 juli 6B Thijmen  

      
21 juli 8A Jip van  

      
23 juli 6B Demi  

      
24 juli 1/2A Feline  

      
24 juli 8C Mike  

      
25 juli 7C Dewi  

      
26 juli 4A Eduardo  

      
26 juli 7A Jillian  

      
26 juli 8C Benjamin  

      
27 juli 4C Sanne  

      
27 juli 5B Cem  

      
28 juli 1/2B Djamiro  

      
28 juli 5B Bianca  

      
29 juli 4B Megan  

      
29 juli 5D Jairo  

      
29 juli 8A Jelte  

1 augustus 6D Dani Rose  
      

2 augustus 1/2A Johan  
      

2 augustus 6A Zenjiro  
      

2 augustus 6D Ragnar  
      

3 augustus 4C Cynthia  
      

4 augustus 5B Stijn  
      

5 augustus 7C Xavi  
      

6 augustus 1/2C Alec  
      

6 augustus 6C Julia  
      

6 augustus 6C Oksana  
      

6 augustus 7A Bas  
      

6 augustus 7A Lucas 

7 augustus 1/2A Ellen  
      

7 augustus 1/2C Ferron  
      

7 augustus 6A Roisin  
      

8 augustus 1/2C Jolie  
      

8 augustus 3A Divya  

 

 
9 augustus 6B Juna   

      
10 augustus 7B Quirine  

      
10 augustus 8B Jayson  

      
11 augustus 1/2D Femke  

      
11 augustus 4C Myrthe  

      
11 augustus 6D Katie  

      
13 augustus 4A Shyanne  

      
15 augustus 3A Romaysa  

      
15 augustus 3A Vince  

      
15 augustus 5B Yafet  

      
15 augustus 7A Gianluca  

      
16 augustus 3B Roos  

      
16 augustus 8A Ceylin  

      
17 augustus 3B Bradley  

      
17 augustus 5A Matias  

      
18 augustus 7A Gianerro  

      
19 augustus 1/2B Nienke  

      
19 augustus 1/2C Nisrin  

      
19 augustus 1/2C Effie  

      
21 augustus 1/2A Kjartan  

      
21 augustus 4C Jax  

      
22 augustus 4C Jenna  

      
22 augustus 5C Mathijs  

      
22 augustus 6D Amy van Rijn 

      
23 augustus 1/2B Amina  

      
24 augustus 1/2D Alae  

      
25 augustus 3B Valentijn  

      
25 augustus 6C Thiago  

      
25 augustus 8B Ela  

      
26 augustus 1/2A Anaya  

      
26 augustus 3A Jan  

      
27 augustus 5A Luna  

      
28 augustus 1/2A Milan  

      
28 augustus 4C Dex  

      
28 augustus 8A Avelon  

      
29 augustus 4A Yesnia  

      
30 augustus 6B Cas  

      
30 augustus 6C Olivier  

      
1 september 1/2A Kobus  

      
1 september 1/2B Jaden  

      
1 september 5C Mohammad  

      
1 september 6B Jaylan  

      
3 september 5B Riley  

      
3 september 5C Noah  
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START VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR 
 
Het is een beetje een gek idee om als de vakantie letterlijk voor de deur staat alvast te kijken naar volgend 
schooljaar, toch willen we alvast een aantal zaken bij u onder de aandacht brengen.  
 

Vakantie i.v.m. Covid-19 

Inmiddels zijn er al landen die toeristen ontvangen en horen we de eerste geluiden van mooie 
vakantiebestemmingen waar men naar toe zal afreizen. Fijn dat dit weer mogelijk is en we er als gezin op uit kunnen. 
Mocht u echter afreizen naar een land die volgens de richtlijnen van de overheid in verband met Covid-19 het 
reisadvies oranje heeft gekregen, dan geeft het ministerie aan dat u bij terugkomst 14 dagen in thuisquarantaine 
moet. Afhankelijk van uw terugkomst kan het betekenen dat uw kinderen op dat moment geen onderwijs kunnen 
volgen. Het is voor ons als school niet mogelijk om thuisonderwijs te verzorgen. Wij willen u dan ook op uw hart 
drukken hier rekening mee te houden en u te houden aan de richtlijnen die er zijn uitgezet door de overheid en de 
informatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken goed te volgen. Dit voor de veiligheid van uw gezin maar ook 
om besmettingen op school te voorkomen. De leerplichtambtenaar gaat vanaf 31 augustus ook weer handhaven bij 
ongeoorloofde afwezigheid. Wij hebben er alle vertrouwen in dat iedereen hier zorgvuldig mee om gaat. 
 
Schooltijden 
Ons nieuwe schooljaar start op maandag 31 augustus! Alle leerlingen zijn weer op de reguliere schooltijden 
welkom op school dat betekent voor maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:  

- Inloop tussen 8.20 en 8.30 uur  
- Les begint om 8.30 uur 
- Lunchpauze van 12.00 tot 13.15 uur (inloop vanaf 13.05 uur) 
- Les begint om 13.15 uur tot 15.15 uur 

 
Voor de woensdag hanteren we de volgende tijden: 

- Groep 1 is vrij op woensdag 
- Inloop tussen 8.20 en 8.30 uur  
- Groep 2 t/m 4 gaat naar school van 8.30 tot 11.30 uur 
- Groep 5 t/m 8 gaat naar school van 8.30 uur tot 12.30 uur 

 
Ouders helaas nog in school en op pleinen 
We zien de kinderen vanaf 31 augustus weer heel graag binnen school, maar voor ouders/ verzorgers zijn 
de regels nog niet versoepeld en daarom kunnen wij u niet binnen school ontvangen. Ook de regels 
omtrent de schoolpleinen zijn vooralsnog onveranderd, dus ook daar zien we graag alleen de kinderen en 
de ouders/ verzorgers van onze kleuters. We hebben alle posters van de ramen verwijderd, we zijn met 
elkaar zo gewend aan de afspraken, dat we ze hebben weggehaald. Zo kan de glazenwasser er ook goed 
bij in de vakantie. 
 
Gymtijden voor iedere groep 
Op onze volledig vernieuwde website is alle informatie omtrent gymtijden al aangepast voor volgend 
schooljaar. Onder het kopje “organisatie” en vervolgens “groepen” staat per groep vermeld op welke tijden 
zij gymmen. Gymt uw kind aan het eind van de ochtend of het eind van de middag en gaat het kind niet 
naar de overblijf of de BSO, dan kunt u uw kind ophalen bij de Jan Janssen sporthal. Kinderen naar de 
overblijf of de BSO gaan, worden mee teruggenomen naar school! 
 
Social Schools 
In de week van 24 augustus zorgen wij dat de nieuwe groepsindelingen bekend zijn in Social Schools, 
zodat uw account gekoppeld wordt aan de juiste groep voor uw kind(-eren).  
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Absentie melden en verlof aanvragen 
Absentiemeldingen voor een bezoek aan de dokter, tandarts of om uw kind ziek te melden kunnen ook 
volgend schooljaar bij voorkeur weer gebruik maken van Social Schools. Dan zijn leerkrachten, 
administratie en directie gelijktijdig geïnformeerd over de afwezigheid van een leerling. 
Zou u de melding voor 8.10 uur willen doen, dan heeft de leerkracht bij de start van de dag een goed 
overzicht van de aan- en afwezige kinderen. 
 
Wilt een dagje verlof aanvragen omdat opa en oma 40 jaar getrouwd zijn, uw kind bruidskind mag zijn bij 
een bruiloft of iets dergelijks, dan kunt u op de website onder het kopje “onze school” en dan “praktisch” 
een digitale verlofaanvraag indienen. De regels omtrent het aanvragen van verlof onder schooltijd staan op 
dezelfde pagina. 
 
Gevonden voorwerpen 
Normaal gesproken stallen we alle gevonden voorwerpen voor de start van de vakantie uit in de aula, zodat 
u kunt kijken of die lang vermiste broek, tas, jas, schoen … er bij ligt. Ook dat lukt niet als we u niet in 
school mogen ontvangen. Ervaring leert dat morgen als alle kinderen om 12.00 uur naar huis gaan er nog 
heel wat achterblijft op school. In de eerste weken van het nieuwe schooljaar zullen wij de gevonden 
voorwerpen fotograferen en met u delen. Herkent u iets dan gaan we ervoor zorgen dat het bij u terecht 
komt! 
 
Informatie-avonden 
In de 2e schoolweek staan de informatie-avonden gepland waar de leerkrachten u bijpraten over de 
planning, de leerstof en de bijzonderheden in het nieuwe school- en leerjaar. Als we u onverhoopt niet 
zouden kunnen ontvangen op school, zullen we deze informatie-avonden digitaal via Teams door laten 
gaan. We hebben door de afgelopen maanden ruime ervaring met bijeenkomsten en vergaderingen via 
Teams. Ook de informatie-avond kan op die manier worden vormgegeven. We hopen stiekem dat we 
kunnen ontvangen, maar weet dat een digitaal alternatief voor handen is! 
 
 

EINDFEEST GROEPEN A,B en C 
Het bleef tot een paar weken geleden spannend: Mag het feest wel of niet doorgaan…Eindelijk kwam het 
berichtje van juf Hester: Het gaat door. 
We wilde er het aller-aller coolste, gaafste eindfeest van maken zodat de kinderen er toch met de musical 
samen een super groep 8 gevoel aan over zouden houden. 
Er was van alles te doen: een discobus, ijsjes, een BBQ, karaoke, een fotobooth, een wakeboard, een DJ, 
tiktok, chalanges 
En nog veel meer!!  Zoals aan de foto’s te zien hebben de kinderen een onvergetelijk feest gehad. 
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BEDANKT & FIJNE VAKANTIE 
 
We willen alle ouders/ verzorgers, opa’s, oma’s en alle anderen bedanken die het afgelopen schooljaar 
voor onze leerlingen, onze school en ons team klaar hebben gestaan. Er is door u geklust, gesnoeid, 
gelezen, gerekend, onderhouden, uitgeleend en geknutseld. Zonder uw hulp hadden we alle mooie dingen 
die onze school haar leerlingen graag biedt niet kunnen realiseren! Namens alle leerlingen en collega’s: 
 
 
 
We wensen iedereen een meer dan verdiende vakantie na een voor ons allen bijzonder schooljaar! 
 
Graag tot maandag 31 augustus! 
 

Team Jozefschool 
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