
   

 

 

 
 
EERSTE HEILIGE COMMUNIE VIERING 
Aanstaande zondag 19 mei 2019 zullen een zestal leerlingen van onze school hun allereerste Heilige 
Communie doen. Voor de kinderen is dit een feestelijke gebeurtenis waar ze lang naar toe hebben gewerkt 
en het is natuurlijk leuk als veel mensen dit bijzondere moment met hen kunnen delen. Daarom willen we ook 
de klasgenoten en leerkrachten van onze communicanten van harte uitnodigen om deze viering bij te wonen.  
Wanneer:  Zondag 19 mei 2019 om 11:00 uur 
Waar:   H. Bartholomeuskerk, Veenweg 36 te Nootdorp 
Na afloop van de viering is er gelegenheid de kinderen te feliciteren. Wij hopen jullie 19 mei te mogen 
ontvangen!  
Heeft u nog vragen, dan kunt u een bericht sturen naar EHCNootdorp@ParochieChristusKoning.nl.   
 
TUINOCHTEND 
Afgelopen zaterdag is er door de tuingroep weer enthousiast gewerkt in de tuin. Er is gesnoeid en gemaaid 
en op het kleuterplein is een nieuwe wilgenteen hut gemaakt. Ouders bedankt weer voor jullie inzet, geweldig. 
Op zaterdag 6 juli is de laatste tuinochtend van dit seizoen.  
 
JUMBOBONNEN 
Afgelopen week is de jumbo-bonnen-uitzoek-groep weer actief geweest. ’s Avonds heeft dit enthousiaste 
clubje weer 1052 bonnen uitgezocht die ingeleverd waren. Deze bonnen hadden een totaalbedrag van 
€27.966,07, nemen we hier weer een half procent van dan zien we dat er binnenkort weer €139,83 
bijgeschreven gaat worden op de jozefvriendenrekening.  
Ouders, bedankt weer voor het uitzoeken en uitrekenen, alle anderen bedankt voor het sparen en inleveren 
van de bonnen. Tot de volgende keer.  
 
TAFELTJESAVONDEN GROEPEN 1/2  
Aanstaande dinsdag 21 en donderdag 23 mei zijn de tafeltjesavonden voor de groepen 1/2. Als het goed is 
heeft u ondertussen zelf een dag en tijd gepland via Social Schools. De gesprekken worden (voor de meeste 
groepen) gehouden tussen  16.00 en 17.00 uur en na 18.00 uur. U kunt gebruik maken van de ingang van 
de aula op het Tante Nel plein. In de aula zal koffie en thee klaar staan.  
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Onze Jarigen 

 Tot aan het verschijnen van de volgende  

nieuwsbrief vieren de volgende leerlingen hun 

verjaardag. Gefeliciteerd! 

17 mei 1/2C Jaylen Bindraban 

17 mei 6A Sofie Gho 

18 mei 7D Loreelia Kuusik-Dijkstra 

20 mei 4A Amy de Boer 

21 mei 4D Mason Goeman 

22 mei 4B Luuk Meijers 

22 mei 5C Diéga  Badal 

23 mei 7B Maddie van  Straten 

 

 

Nieuwe leerlingen 

    Sinds het verschijnen van 

nieuwsbrief  27 hebben we op school 

mogen verwelkomen: 

Groep 1a  -  Mila Verkerk 
Groep 1e  -  Eliza Paas 
Groep 4a  -  Ela Uyar 
Groep 1c  -  Isabelle Kalantari 
Groep 1f  -  Finn Freen 
Groep 1f  -  Levi Freen 
Groep 1a  -  Lara Uyar 
 
Veel plezier allemaal op de Jozefschool! 
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MUSICAL GROEPEN 8 
Er is enige verwarring ontstaan over de musicaldagen en -tijden van de verschillende groepen 8. Dit komt 
omdat er een hele tijd geleden iets in veranderd is en dit nog niet aangepast was in de agenda van Social 
Schools. Nu staat het er wel goed in en de indeling is als volgt: 
 

Maandag 15 juli om 18.30 uur groep 8b 
Maandag 15 juli om 20.30 uur groep 8c 
Dinsdag 16 juli om 18.30 uur groep 8a 
 
Na afloop van alle drie de musicals nodigen we de betreffende ouders en kinderen uit voor een afsluitend 
drankje in het OLC.  
 
 
STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 2019-2020 
De jaarplanning voor het nieuwe schooljaar is nagenoeg klaar. In ieder geval staan de studiedagen vast en 
misschien handig voor u als we ze hier alvast een keer vermelden: 
 
Maandag 28 oktober 2019 
Woensdag 20 november 2019 
Woensdag 22 januari 2020 
Donderdag 6 februari 2020 
Vrijdag 21 februari 2020 
Donderdag 9 april 2020 
Maandag 22 juni 2020 
Dinsdag 23 juni 2020 
 
 
WEERBAARHEIDSTRASINING VOOR KINDEREN VAN 4 T/M 7 JAAR 
Vanaf dinsdagmiddag 28 mei, van 15.30 uur tot 16.30 uur, wordt gestart met de groepstraining 'Bikkeltjes 
met lef', gegeven door Marjolein Zalmé. In 8 bijeenkomsten wordt spelenderwijs, in een klein groepje van 
maximaal 5 kinderen, gewerkt aan het handiger aanpakken van lastige situaties en aan het zelfverzekerder, 
weerbaarder en socialer worden. Iets voor jouw kind? Er is nog een enkel plekje beschikbaar, VOL=VOL. 
Het inzien van de informatiegids of aanmelden kan via www.steunbijopvoeden.nl, 
marjolein@steunbijopvoeden.nl, 06-12635013.  
Groet, Marjolein (pedagoge) 
 
 
 
 
 

Agenda 
Dag Datum  

Dinsdag  21 mei Tafeltjesavond groepen 1-2. 

Donderdag  23 mei Tafeltjesavond groepen 1-2. 

Vrijdag  24 mei Nieuwsbrief 33 komt uit.  
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PLEZIER OP SCHOOL TRAINING 
Met zelfvertrouwen naar de brugklas, volg de Plezier op School Training 
Voor iedereen is de overgang naar de brugklas spannend, dat hoort erbij. De 
meeste kinderen vinden daar vanzelf hun weg in. Maar voor kinderen die het 
lastig vinden om contact te maken met anderen, gepest of verlegen zijn of 

vaak ruzies hadden op de basisschool kan de overgang extra spannend zijn. Zij zijn vaak bang dat ze op 
die nieuwe school weer gepest zullen worden of zijn extra onzeker of ze wel vrienden zullen 
maken.  Speciaal voor deze kinderen verzorgt de afdeling preventie van Doel Delfland  in de laatste week 
van de zomervakantie de training ‘Plezier op school‘. Dit is een tweedaagse zomercursus die helpt om de 
sociale vaardigheden en weerbaarheid van aanstaande brugklassers te vergroten, zodat zij met 
zelfvertrouwen een goede start kunnen maken in het voortgezet onderwijs. Een nieuwe school is 
tenslotte ook een nieuwe kans.  
 
Locatie en informatie 
De training vindt op de volgende momenten plaats in de onderstaande gemeenten: 
Gemeente Westland en gemeente Lansingerland: 26 en 27 augustus 2019 van 09.00 – 16.00 uur 
Gemeente Delft en gemeente Pijnacker-Nootdorp: 28 en 29 augustus 2019 van 09.00 – 16.00 uur 
 
Aanmelden kan via het secretariaat van de afdeling Preventie, tel.  06 23 27 53 05 of mail naar 
doelpreventie@ggz-delfland.nl. Deelname aan de training is kosteloos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DE VREEDZAME SCHOOL 
Inmiddels zijn we gestart met blok 6 : 'We zijn allemaal anders'. 
De lessen gaan in op de overeenkomsten en verschillen die er 
tussen mensen zijn. We willen de kinderen leren om te gaan met 
verschillen van mening en verschillen in gewoontes, leefstijl, 
levensbeschouwing etc. We werken aan acceptatie en 
waardering van deze verschillen. Naast deze verschillen zijn er 
ook veel overeenkomsten. De kinderen leren dat je dit terugziet 
binnen de eigen familie, de klas, de school en de samenleving. 
Verschillen en overeenkomsten mogen er beiden zijn en dit 
zullen de kinderen tijdens dit blok duidelijk mee krijgen.  
 
Hartelijke groet, de stuurgroep DVS 
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