
   

 
 
 
 
 

EEN NIEUW JAAR 
Het is dan misschien wat aan de late kant maar we willen iedereen toch een heel goed en gezond 2020 
wensen. Laten we er met z’n allen weer een mooi jaar van maken. We hopen dat iedereen een leuke 
vakantie heeft gehad en voldoende heeft “bijgetankt” om er weer voor te gaan. Een goed jaar allemaal. 
 
 

JUMBOBONNEN 
Natuurlijk gaan we ook dit jaar weer door met het inzamelen van de Jumbobonnen. 
Misschien ten overvloede: we zamelen alleen bonnen in van de Jumbo in de Parade. 
Dus als u de bonnen van de kerstinkopen nog heeft liggen, neem ze mee en stop ze in 
één van de inzamelboxen. Deze staan bij de hoofdingang, in de aula, op de gang bij de 
groepen 3 en bij de ingang op het Blokkenplein.  
Over vier weken gaan de bonnen weer uitgezocht worden, we hebben daarvoor een 
enthousiast clubje ouders die dat iedere maand voor ons doen. Uiteindelijk krijgen we 
een half procent van het totaal van de bonnen op de Jozefvriendenrekening gestort. Dit 
is dan toch iedere keer zo’n bedrag tussen de 200/300 euro. Dus een actie die zeker de 
moeite waard is. Spaart u ook dit jaar weer voor ons mee? Geweldig bedankt! 

 
 
 

 
  
Op woensdag 22 januari is het weer zo ver! De Nationale Voorleesdagen starten dan en duren tot en met 
zaterdag 1 februari 2020. Natuurlijk besteden we daar ook op onze school aandacht aan. Vanuit elke klas 
kiezen de leerkrachten een voorleesboek uit wat zij voorlezen aan verschillende kinderen van het leerjaar 
waar zij les aan geven. De kinderen mogen dan kiezen naar welk boek zij gaan luisteren. Daarnaast is er 
een voorleeswedstrijd voor de kinderen van groep 3 tot en 
met groep 8. Hiervoor worden voorrondes in de klassen 
gehouden. Uiteindelijk kiest de leerlingenraad op vrijdag 31 
januari alle winnaars per jaargroep. We zijn erg benieuwd 
naar alle leuke en spannende verhalen!   
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TUINOCHTEND 
Volgende week zaterdag, 18 januari, is er weer een tuinochtend. Heeft u zin om een keer een ochtend te 
komen helpen, vanaf 09.00 uur bent u van harte welkom. De koffie en thee staat klaar. We doen 
opruimwerkzaamheden, gaan snoeien en maaien en houden zo met elkaar de tuinen rond de school op 
orde. Kinderen die ook de handen uit de mouwen willen steken kunt  u uiteraard meenemen. Tegen twaalf 
uur ruimen we weer op. Komt u ook een keer? Graag! 
 
 

KLUSAVOND 
Bij deze dan ook meteen de aankondiging voor de eerstvolgende klusavond op maandag 20 januari. We 
zijn al bezig een klussenlijst te maken. Zet deze datum alvast op de kalender. Bent u geen lid van het 
klusteam maar vindt u het leuk een keer te komen helpen dan bent u de 20ste natuurlijk van harte welkom. 
Klusavonden beginnen om 19.00 uur en we eindigen meestal rond 22.00 uur.   
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Onze Jarigen 
Tot aan het verschijnen van de volgende nieuwsbrief 

vieren de volgende leerlingen hun verjaardag. 
Gefeliciteerd allemaal! 

 
11 januari 5A Jade Aberson 

      
11 januari 8D Djenna Saihi 

      
12 januari 6B Tygo van der Sman 

      
12 januari 8A Thorsten van  Etten 

      
13 januari 6A Christiaan Keus 

      
13 januari 6B Julian Kieviet 

      
14 januari 4A Jip de Nooijer 

      
14 januari 4C Thijs de Nooijer 

      
14 januari 6B Ramon van der  Horst  

      
15 januari 1/2B Ben Mangroelal 

      
15 januari 8D Melany Herwig 

      
16 januari 8A Morris Diepenhorst 

      
17 januari 1/2C Isa de Vries 

 

Agenda 
  

Di.14 jan. Adviesgesprekken groepen 8 

Do. 16 jan. Adviesgesprekken groepen 8 

Vr. 17 jan. Nieuwsbrief 16 komt uit.  
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JOZEFVRIENDEN 
Regelmatig valt in de nieuwsbrief de term 
Jozefvriendenrekening. Maar wat zijn nu 
eigenlijk die Jozefvrienden? Hieronder een 
uitleg die ook te vinden is op onze website. Op 
de website staat ook de meest recente 
Jozefvrienden Courant die voor de kerst is 
verschenen. Leuk om een keertje in te kijken.  
 
Jozefvrienden zijn mensen die de Sint Jozef 
Basisschool een warm hart toedragen. 
Het kunnen oud leerlingen of oud leerkrachten 
zijn, ouders van onze leerlingen, of ze  hebben geen eerdere betrokkenheid bij de school, maar vinden het 
Jozefvrienden-initiatief gewoon leuk.    
 
Jaarlijks storten Jozefvrienden een bedrag van 12 euro op een speciale Jozefvriendenrekening. De school 
kan daar dingen van doen die niet onder de normale bekostiging vallen, of waarvoor de normale 
bekostiging niet toereikend is. Denk bijvoorbeeld aan het aanschaffen van een speeltoestel op een 
speelplaats, buitenspeelmateriaal, software programma’s of ga zo maar door. 
Natuurlijk  krijgen de Jozefvrienden ook iets terug voor hun donatie. Twee keer per jaar krijgen de 
Jozefvrienden een speciale Jozefvrienden Courant thuisgestuurd. Vol met nieuws over de school, maar ook 
een duik in het archief is mogelijk. De huidige ontwikkelingen tegenover oude foto’s, verhalen of leerling-
lijsten. Uiteraard kunnen Jozefvrienden ook kopij inleveren; oproepen, verhalen of vragen. In iedere editie 
van de krant wordt ook verslag gedaan van wat er met het geld is gedaan. Kortom die Jozefvriendenkrant 
mag u niet missen. Daarnaast hebben we het voornemen iedere twee jaar, bij voldoende animo, een 
activiteit voor de vrienden te organiseren. 
  
Uiteraard staan alle afspraken en regels rond de Jozefvrienden en hoe er met de financiën wordt 
omgegaan netjes op papier. Dit alles is opgenomen in het schoolplan in de bijlage “sponsoring”. Ook in de 
schoolgids wordt melding gemaakt van de Jozefvrienden. We zullen een aantal afspraken hier 
vermelden: 
  
* gelden van Jozefvrienden worden op een speciaal daarvoor aangevraagde rekening gestort   
* overige, eenmalige, sponsorbedragen worden ook op de Jozefvriendenrekening gestort  
  (pennenactie, Jumbobonnenactie enz) 
* een Jozefvriend betaald 12 euro per schooljaar 
* bij de eerste Jozefvriendenkrant in oktober ontvangt men een verzoek te betalen 
* opzeggen kan ten alle tijden, een belletje is voldoende 
* de directeur is verantwoordelijk voor het financieel beheer 
* het zittende team moet met 2/3 meerderheid uitgaven boven de € 250,00 goedkeuren 
 
U leest het, Jozefvriend moet je gewoon worden. U houdt binding met de school en u helpt ons het 
onderwijs voor onze leerlingen nog leuker en aantrekkelijker te maken. Het hele jaar door kunt u zich 
inschrijven als Jozefvriend. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging, daarbij dan ook het banknummer 
waarop u uw bijdrage kunt storten. 
  
Aarzel niet langer, schrijf u in als Jozefvriend. 
Welkom bij de Jozefvrienden. 
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NIEUWE JOZEFVRIENDEN 
U als ouder kunt natuurlijk ook nu Jozefvriend 
worden. Fijn! Als nieuwe Jozefvriend mag u 
een welkomstgeschenk kiezen. U kunt kiezen 
uit het boek: "St. Jozefschool Nootdorp, 1906-
2011" of de Jozefschool CD: "Samen de 
wereld rond". Stuur een mailtje naar 
jozefschool@laurentiusstichting.nl met uw 
gegevens en geef meteen aan wat u als 
welkomstgeschenk wilt ontvangen. De 
boeken hebben we nog in beperkt aantal dus op=op.  
Wij maken dan alles in orde. Alvast bedankt! 
  

JOZEFVRIENDEN UITGAVEN 
Ook dit schooljaar hebben we al iets leuks kunnen 
aanschaffen, bekostigd door de Jozefvrienden: Meester 
Laurens heeft 30 ukeleles aangeschaft en de kinderen zijn 
al druk bezig dit instrument onder de knie te krijgen. We 
zijn benieuwd naar het eerste Ukelele concert! 
 
 

 
 
 
 
ADVIESGESPREKKEN 
Volgende week dinsdag en donderdag worden weer de 
adviesgesprekken gehouden met de leerlingen en hun ouders van 
de groepen 8. Ouders hebben zelf een dag en tijd ingepland via 
Social Schools. We vragen u gebruik te maken van de hoofdingang. 
Op de gang bij de groepen 8 kunt u dan meteen een kijkje nemen bij 
de informatietafel, die vol ligt met foldermateriaal vanuit het 
voortgezet onderwijs.  
 
 
 

KERSTBOMEN-ACTIE 
Zoals u begin deze week via een Social Schools bericht heeft kunnen lezen is de kerstbomen actie, 
opgezet door de leerlingenraad, wat anders verlopen dan gepland. Verschillende ouders en kinderen 
hebben de 50 eurocent, die ze kregen bij het inleveren van hun kerstboom bij de gemeente, aan deze actie 
gedoneerd. Heel fijn. We gaan maandag de balans opmaken, u heeft dan ook nog de tijd tot en met 
maandag om uw “kerstboom-donatie” van 50 eurocent in te leveren.  
Namens de leerlingenraad bedankt.  
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