
   

 
 
 

 

RAPPORTGESPREKKEN GROEPEN 1/2 
Volgende week vrijdag 6 december krijgen de groepen 1/2 en de groepen 8 hun 
eerste rapport mee. Voor de groepen 1/2 zijn die week erop de 
rapportgesprekken. Die worden gehouden op dinsdag 10 en donderdag 12 

december tussen 16.00 en 17.00 uur en na 18.00 uur. Vanaf vandaag, vrijdag 29 november, kunt u voor uzelf 
vanaf 16.00 uur een dag en tijd inplannen via Social Schools. Dit kan tot volgende week vrijdag, tot 16.00 
uur. Heeft u meerdere kinderen bij de kleuters zitten dan is het raadzaam minimaal 10 minuten tussen de 
twee gesprekken te plannen. 
 

 

SCHOOLFRUIT 
Volgende week voeren de 
kruid- en pepernoot dan wel de 
boventoon maar ook gaat de 
levering van fruit gewoon door. 
Afgelopen week hadden we 
tomaatjes, appels en 
sinaasappels. Daar kwamen 
onverwachts nog mandarijnen 
bij. Dit had piet Fernando 

geregeld. Eén van de vier pieten die meedoet met de verkiezing voor 
adjunct-directeur. Beinvloeden van de kiezers? Omkoping? We 
weten het niet, de mandarijnen waren wel erg lekker.  
 
Volgende week komt nieuw fruit. In de Sinterklaasweek krijgen we 
waspeen, kaki en peer. Dat wordt smullen. 
 
 
 

EXTRA KLUSDAG 
We wilden kijken of het zou lukken om voor zaterdag 30 november een extra 
kluszaterdag te organiseren. Dit om verlichting aan te brengen op het Tante Nel 
plein. De bedoeling is led-lichtsnoeren langs de gevels te bevestigen zodat we in 
de donkere wintermaanden een gezellig verlicht plein hebben. Dit is voor de 30ste 
niet gelukt. Deze klusdag gaat dus niet door.  
 
We hebben een tweede poging ondernomen voor: zaterdag 7 december. Een 
aantal klussers heeft zich al aangemeld. Het ziet ernaar uit dat het die zaterdag 
wel gaat lukken om voldoende hulp op de been te krijgen.  
 
Want het is een flinke klus waarbij zeker zo’n 85 meter lichtsnoer opgehangen moet worden. We kunnen van 
drie kanten tegelijk werken, dus alle hulp is welkom. Ook als u geen lid bent van het klusteam en u heeft 
zaterdag 7 december een paar uurtjes tijd, kom helpen. Mail even dat u kunt komen of loop even langs de 
directiekamer.  
We zorgen dat om 09.00 uur de koffie klaar staat. Werken we door tot in de middag dan zorgen we voor 
broodjes en soep. Uiterlijk 14.30/15.00 uur zullen we stoppen.   
Helpt u mee het gebouw meer uitstraling te geven? Hartstikke fijn! 
Marcel Prins.  
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MEUBEL- EN MATERIALENMARKT 
U weet dat we dit jaar met minder kleutergroepen draaien dan het jaar ervoor. Omdat de twee 
kleuterlokalen die leeggekomen zijn een andere bestemming gaan krijgen moeten ze leeg! We hebben veel 
tafeltjes en stoeltjes over. Maar ook kleuterkasten, ladekasten, ladenblokken, ontwikkelingsmateriaal, 
keukentjes, poppenhuizen, constructiemateriaal, spellen, grote tafels en ga zo maar door.  
Er zijn al wat spullen in andere klassen onder gebracht, er zijn spullen naar andere scholen gegaan maar 
we hebben nog heel veel.  
 
Maandag 9 december tot en met vrijdag 13 december 12.00 uur staat alles wat weg kan in de oude 
speelzaal (achter de rode schuifwand in de aula). Alles wat daar staat mag gratis meegenomen worden. Er 
zijn een paar spelregels: 

- U moet meubels of materiaal wat u leuk vindt om te hebben wel meteen meenemen, in ieder geval 
moet het vrijdag 13 december voor 12.00 uur weg zijn.  

- U kunt (als u op moment van uitzoeken geen vervoer hebt) spullen reserveren door er een stikker 
met uw naam, naam kind en klas op te plakken en later die week ophalen. 

- We geven geen meubels/materiaal mee aan kinderen zonder begeleiding.  
- Het is niet de bedoeling dat meubels en materialen die deze keer beschikbaar zijn aan derden 

doorverkocht worden. 
 

We hebben behoorlijk wat tafeltjes, stoeltjes en (kleuter)groepstafels over. Een deel 
is in een schuur opgeslagen. Zou u een grotere hoeveelheid willen hebben voor 
een club, vereniging o.i.d. neem dan contact met ons op.  
 
Zet het in de agenda, loop even langs: Meubel en materialenmarkt van 9 t/m 13 
december (12.00 uur). Neem gerust familie, vrienden, buren of kennissen mee. 
Komt allen!!! Wacht niet te lang want OP=OP. 
 
Op het volgende blad een kleine foto impressie van verschillende meubels en 
materialen. 
 
 

 

Onze Jarigen 
Tot aan het verschijnen van de volgende 

nieuwsbrief vieren de volgende leerlingen hun 
verjaardag. Gefeliciteerd allemaal! 

 
30 november 3C Senna van 't Hof 

      
2 december 8A Jayden Edoo 

      
3 december 7A Djenah Leijendekker 

      
3 december 8C Davy Nijhuis 

      
4 december 4C Gianni Goedhardt 

      
5 december 5A Tasnim Ghauharali 

      
5 december 7C Nick Kempke 

      
6 december 4A Lars Remmen 
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PRIJZENKAST 
Loop u door het gebouw en sla je de hoek om bij groep 3a of kom je vanaf de andere kant via de kunsthal?? 
Zonnebrillen op, want kijk maar een in de prijzenkast! Alle bekers en trofeeën glimmen weer. Afgelopen week 
hebben twee enthousiaste moeders de prijzenkast een schoonmaakbeurt gegeven. Ze willen graag anoniem 
blijven, waarschijnlijk bang dat u ze vraagt 
om bij u thuis te komen poetsen, maar 
geweldig bedankt voor deze actie. Het ziet 
er weer prachtig uit.  
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PIETENOCHTEND 
Op donderdag 28 november mochten de 
kleuters hun pietenpakje aan, want ze 
kregen pietengymles van meester Pim. En 
wat kunnen ze dat goed! 
Maar wat een verrassing: rond 9 uur 
kwamen er opeens een heleboel pieten de 
school binnen! 
Zij kwamen de stemformulieren ophalen die 
elke klas had ingevuld. (Welke piet vinden 
de kinderen het meest geschikt als nieuwe 
adjunct?) 
Op 5 december zullen we merken welke piet 
de meeste stemmen heeft gekregen. En of 
Sinterklaas het ermee eens is? .... dat weten 
we nog steeds niet. 
 

Ook kwamen de pieten bij de onderbouw vragen of de kinderen al 
iets hadden ingestudeerd voor het optreden voor Sinterklaas op 5 
december. 
De pieten kregen een klein voorproefje. Dus er werd gedanst en 
gezongen dat het een lieve lust was! 
 
Al was het voor sommige kinderen best spannend (en zijn er 

kinderen die liever willen dat meester Marcel gewoon blijft😉), 

zorgden de pieten weer voor een geslaagde ochtend! 
 

 

SINTERKLAASFEEST 
Als we de laatste berichten mogen geloven komt Sinterklaas echt op 5 december met zijn pieten langs bij 
ons op school. Dat gaat natuurlijk een geweldig feest worden. Die donderdag beginnen we gewoon om half 
negen. Zorg dat je op tijd bent. Als je op school komt ga je eerst naar je klas. Als iedereen er is gaan we naar 
buiten om Sint en de pieten te ontvangen.  
Iedereen is deze donderdag tot 13.00 uur op school. ’s Middags zijn we vrij.  
De volgende dag beginnen we een uurtje later. Op vrijdag 6 december beginnen we om 09.30 uur.  
Fijne Sinterklaasweek allemaal.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agenda 
  

Do. 5 dec. Sinterklaas op school, tot 13.00 uur. 

Vr. 6 dec. School begint vandaag om 09.30 uur. 

Vr. 6 dec. Groepen 1/2 en 8 krijgen rapport mee. 

Vr. 6 dec. Nieuwsbrief 12 komt uit. 

Za 7 dec. Klusdag verlichting plein, start 9.00 uur. 
 

 

mailto:jozefschool@laurentiusstichting.nl


 

De Nieuwsbrief verschijnt wekelijks  en wordt verzonden via Social Schools 3.0. Kopij aanleveren via  

jozefschool@laurentiusstichting.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. 

Nieuwsbrief Sint Jozef Basisschool               Pagina 5 van 5  
 
 
 

 

Beste ouders/ verzorgers van de leukste school van Nootdorp,  
  

De kinderen zijn hieperdepieper en opgetogen.         

Je merkt het aan alles, Sinterklaas is in het land!  

Ze zijn kort, de spanningsbogen!  

De kinderen voelen feilloos aan, er iets aan de hand,  

  

Tussen alle knutsels, liedjes, Sinterklaasjournaal,  

De filmpjes van de solliciterende Pieten en het stemmen  

Was er donderdag Pietenbezoek met veel kabaal,  

Klas in, klas uit, strooien, zingen, ze waren bijna niet te temmen.  

  

Vannacht is Rommelpiet geweest,   

oh oh wat een bende in de school  

Tafels, stoelen, boeken, Lego, alles door en op elkaar  

Je kon Rommelpiet bijna horen lachen, wat had die een lol.  

  

Ondertussen wordt er ook gewerkt, hard gewerkt  

In groep 8 aan de Cito begin 8, voor ingewijde de B8  

Bij de kleuters werken de juffen aan de observaties voor KIJK!  

Er wordt door groepen ½ en 8 in spanning op de rapporten gewacht!  

  

We merken ook dat de virussen weer welig tieren  

De eerste griepjes hebben ook onze school geveld  

De R is nog 5x in de maand, van nu tot mei  

We hebben al een paar keer “inval Piet” gebeld  

  

Dat blijft toch lastig zonder een huis vol Pieten  

Het opvangen van ziekte voor de groepen  

Met een spagaat van verdelen of een onbekende invalmeester of juf  

We moeten ons toch op uw begrip en vertrouwen beroepen.  

  

Weet u nog een tijdje geleden, die filmploeg in de gangen  

Die onze school in al haar facetten in beeld heeft gebracht,  

De pareltjes van de Jozefschool waar ik eerder over schreef  

De film is klaar, kijkt u mee? De Jozefschool in al haar pracht.  

  

Wij wensen u een heerlijk avondje, van het weekend of komende week  

Sinterklaas, het grote feest voor iedereen, met kruidnootjes en marsepein  

Blijf u verwonderen over de kleintjes en hun diepgewortelde geloof,   

En geniet met de grotere van de andere vormen, alles mag er zijn!  

  

Fijne Sinterklaastijd!  

Namens het team van de Jozefschool  

Juf Hester  
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