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Voor u ligt weer een nieuwe 

Jozefvrienden Courant, nummer 2 

van deze jaargang. We kunnen 

weer terugkijken op een goed half 

jaar. Een geslaagde Jozefvrienden- 

activiteit op 18 januari, de 

nieuwbouw die nu eindelijk klaar 

is, de opening van de nieuwe 

vleugel, het OLC en de nieuwe 

koffiekamer. We hebben een 

inspectiebezoek achter de rug en 

zijn met het team bezig druk 

doende op een goede manier een 

nieuwe rekenmethode in te voeren.  

Een roerig, druk maar oh zo 

gezellig half jaar. We blikken 

samen met u terug op 

verschillende activiteiten. 

Uiteraard ook deze keer weer alle 

vaste rubrieken. Ja zelfs een 

nieuwe: “Wat leerkrachten 

meemaakten”, door onze eigen 

juffrouw Sjan. We zullen u verder 

niet ophouden en wensen u alvast 

voor straks veel leesplezier, een 

prettige grote vakantie en tot in 

oktober! 

De redactie.  

 

 

 

Er zijn nog al wat Jozefvrienden 

die er niet aan toe zijn gekomen 

hun bijdrage van 12 euro over te 

maken. Als we van u nog niets 

ontvangen hebben dan is er een 

herinnering aan deze Courant 

toegevoegd. Als u uw bijdrage 

voor het jaar „11-„12 nog over zou 

willen maken dan graag, bedankt. 

..we 10 weken lang met een 

Europees fruitproject meedoen, 

..we iedere week dan voor ieder 

kind drie stuks fruit krijgen, 

.. dit voor 700 kinderen heel veel 

fruit bij elkaar is, 

..de leerlingen van de groepen 8 

iedere keer helpen met verdelen, 

.. zij trouwens weer klaar zijn met 

de Cito eindtoets,  

.. dat iedereen ondertussen een 

school voor voortgezet onderwijs 

heeft gevonden, 

..het team op 9 en 10 juni op 

weekend is geweest, 

..er 45 collega‟s meegingen,  

..de juffen Sjan, Yvonne en Marga 

ook van de partij waren, 

 

 

 

 

In wat nu de kleuterbibliotheek is 

(naast de klas van juf Hanneke) 

was vroeger de teamkamer van de 

kleuterleidsters. Een gezellige 

ruimte met 6 stoelen, een tafeltje, 

klein keukentje en achter een deur 

een wastafel voor als een keer per 

jaar de schoolarts kwam. 

Op een dag in een 

schoolartsperiode aten we daar ook 

weer ons boterhammetje. Wij: juf 

Mariske,  juf Yvonne vd Steuyt,  

juf Marian v Ruyven en ik, juf 

Sjan. 

De hele ochtend hadden op “mijn” 

stoel kinderen gezeten en zitten 

schuiven die een ogentest deden. 

Het waren stoelen met losse 

zittingen. 

Marian was aan de telefoon en de 

anderen en ik zaten te eten en te 

kletsen. Ik ging wat verzitten en 

wat gebeurt er? De zitting klapt 

weg en ik zak zo naar beneden; 

achterwerk op de grond, armen en 

benen omhoog en klem in de stoel. 

Nu zou je verwachten dat je 

collega‟s verschrikt opspringen om 

je te helpen. 

..zij op vrijwillige basis nog iedere 

week één of meerdere keren op 

school te vinden zijn, 

..zij zichzelf de drie diva‟s 

noemen, 

..ze zelfs een postvak hebben met 

deze “titel” erop, 

..dat ze wel goud waard zijn en we 

ze dus koesteren, 

..we dat weekend naar Bodegraven 

gingen, 

.. we in een leuke kampeer- 

boerderij zaten, 

..onze IB‟ers gek zijn op een 

kussengevecht,  

..iedereen het zeer naar z‟n zin 

had, 

.. 

 

 

Maar nee hoor! Iedereen in de  

 

slappe lach. 

Marjan door 

de telefoon: 

“ o, er 

gebeurt zo 

iets 

komisch: er 

zakt iemand 

door een 

stoel!” 

Zelf had ik 

natuurlijk 

ook de 

slappe lach. Toen we uitgelachen 

waren hebben ze mij er met 

vereende krachten uitgetrokken, 

wat niet zo eenvoudig was. 

Jammer voor u maar gelukkig voor 

mij bestonden er toen nog geen 

mobieltjes met fototoestel. 

Wat blauwe plekken en een paar 

dagen stijf hield ik aan dit 

gebeuren over. 

We hebben het  nog dikwijls 

opgehaald en er weer om gekrijst. 

 

Juf Sjan 

 

 

Redactief 

WIST U DAT ……..  

Wat leerkrachten meemaakten….. 

Contributie 



Hieronder het overzicht van wat 

er het afgelopen halve jaar met 

het Jozefvriendengeld gedaan is  

 

Inkomsten: 
Saldo per 14-12-2012 € 9.792,24 

Bijdrage Jozefvrienden €    930,50 

Verkoop diverse DVD‟s €    203,00 

Opbrengst Jumbobonnen €    487,94 

Opbrengst Ryck afval €      40,00 

   -------------- 

Totaal   €11.453,68 
 

Uitgaven: 
Kosten Rabobank €      33,39 

Nieuwe camcorder €    129,00 

Buitenspeelmateriaal €    489,48 

Jozefvriendenactiviteit €      90,62 

Inrichting teamkamer €    492,54 

   ------------- 

Totaal   € 1.235,03 

    

Saldo per 27-04-2012 € 10.218,65 

 

U weet misschien nog dat een 

gedeelte van dit saldo (€ 2500,00 – 

opbrengst rommelmarkt) 

gereserveerd is voor de inrichting 

van het Blokkenplein. Op dit plein 

zijn verder nog geen nieuwe 

initiatieven ontwikkeld omdat we 

eerst willen kijken wat we op dit 

plein kunnen doen binnen het 

project “Groene Schoolpleinen” 

waaraan wij meedoen en waarvoor 

fonds 1818 subsidie beschikbaar 

stelt.  
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De nieuwbouw is klaar. Nadat in 

november de verhuizing had 

plaatsgevonden kon de aannemer 

door in het gebouw Sportparkweg 

8 om de aansluiting te maken met 

het gebouw. En niet alleen de 

aansluiting. Op die plek zijn drie 

voormalige lokalen uitgebroken tot 

een grote fantastische ruimte:  

het OLC (Onderwijs Leer 

Centrum). In dit OLC o.a. de 

nieuwe bibliotheek en het 

documentatiecentrum. In de loop 

van februari was het meeste klaar 

en konden we de ruimte in gaan 

richten. Het klusteam heeft heel 

veel werk verzet 

met bijvoorbeeld 

het verplaatsen van 

de bibliotheek. 

Eind april, voor het 

open huis ter 

gelegenheid van de 

afsluiting van het 

schoolproject, werd 

de nieuwe vleugel 

geopend. De 

opening werd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verricht door de wethouder van 

onderwijs samen met 8 leerlingen, 

uit iedere jaargroep een. Er werd 

een groot spandoek opgehesen en 

het gebouw was officieel geopend. 

Daarna ging het open huis van start 

en kon iedereen bekijken wat de 

kinderen tijdens het project “De 

wereld rond” gedaan hadden. De 

genodigde gasten (bijvoorbeeld 

wethouder, aannemer, architect, 

bestuur, collega scholen enz enz ) 

werden na de opening ontvangen 

in de nieuwe 

koffiekamer. 

Het was een 

leuke 

opening, een 

gezellige 

afsluiting 

waarbij 

iedereen zeer 

te spreken 

was over het 

eindresultaat.  

 

Links het 

docu-centrum 

in het OLC, 

onder de nieuwe bibliotheek. 

 

 

Financieel overzicht Nieuwbouw fase 3 klaar! 
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Hiervoor is het al even genoemd: 

de nieuwe koffiekamer. Het 

uitbreiden en opnieuw inrichten 

van deze ruimte is in fase drie 

meegenomen. Voor de grote 

vakantie is de ruimte al twee keer 

zo groot gemaakt. Dit omdat we 

groeien. Groeien met het aantal 

groepen betekend ook groeien met 

het team. Op moment van typen 

hebben we 48 collega‟s, volgend 

jaar komen er weer twee nieuwe 

collega‟s bij. De oude koffiekamer 

werd echt te klein. De buitenmuur 

is drie meter het kleuterplein 

opgeschoven en de muur tussen de 

keuken en de koffiekamer werd 

open gebroken. We kregen een 

geweldige ruimte. Er zijn nieuwe 

meubelen aangeschaft van 

steigerhout. Zo staan er nu een 

aantal gewone tafels, twee statafels 

met barkrukken, een bar en een 

loungebank met lage tafels. De 

Jozefvrienden hebben bijgedragen 

in de aanschaf van de lampen en 

de accessoires. De koffiekamer is 

een gezellige ruimte geworden 

waar iedereen in past en waar het 

goed vertoeven is.    

 

 

 

 

 

 

Rechts zicht op de loungebank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ziet bij het financiële overzicht 

dat de actie rondom de 

Jumbobonnen geen gekke actie is. 

We hebben tot half april 5 keer 

bonnen ingeleverd en kregen 

daarvoor toch ruim 480 euro. Bijna 

een gemiddelde van 100 euro per 

maand. We hebben gelukkig 

ondertussen een clubje van vier 

ouders die iedere maand de bonnen 

voor ons verzamelen, bundelen en 

de bedragen invoeren in de 

computer. Dit is een hele klus, 

maar u ziet niet voor niets. We  

 

 

 

 

 

krijgen van het totaal van de 

bonnen een half project gedoneerd. 

Een welkome aanvulling voor de 

Jozefvriendenkas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafel, statafel en bar met zich op 

opengewerkte keuken. (boven) 

 

 

 

 

Als u een reünie wilt organiseren 

kunt u natuurlijk altijd een ruimte 

binnen de school hiervoor 

gebruiken. Op zoek naar namen en 

adressen van oude klasgenoten? 

We hebben nog een hele rij 

(handgeschreven) jaarboeken 

staan, een kopie is zo gemaakt 

natuurlijk. Maak even een afspraak 

om erin te kunnen rondneuzen.  

 

 

 

Koffiekamer 

Jumbobonnen Reünie  



 

 

Nootdorp Oud – Nootdorp Nieuw 

 

Woensdag 18 januari om 13.30 

had Marcel de koffie klaar. We 

werden ontvangen in de nieuwe 

koffiekamer die nog maar net klaar 

was. Een heel moderne grote 

ruimte, heerlijk. Het gebak werd 

aangeboden door een van onze 

Jozefvrienden, Tiny Mens-de 

Groot, die al 55 jaar een 

banketbakkerij in Alkmaar heeft.  

Daarvoor onze dank. Na een 

gezellig praatje met elkaar zijn we 

de Nieuwbouw fase 2 gaan 

bekijken. Een aantal van onze 

gasten hadden dit gebouw in mei 

2009 al bekeken, maar voor de 

meesten was het nieuw.  

 

 

 

 

Op 24 mei werd weer de 

driejaarlijkse sponsorloop 

gehouden door alle Nootdorpse 

scholen. Dit keer was het grootste 

gedeelte van de opbrengst voor het 

KWF. Een ploeg van de 

Nootdorpse scholen deed ook mee 

aan de beklimming van de Alpe 

d‟HuZes. Voordat het hele circus 

begon stond de sponsorteller al op 

ruim € 27.000. Het totale bedrag 

van alle scholen is op moment van 

typen nog niet bekend. Wel weten 

we dat de kinderen van onze 

school 11.000 euro bij elkaar  

 

 

 

Daarna gaf de “Sponsorbus 

Pijnacker” ons een rondleiding 

door het vernieuwde Nootdorp. 

Via de Oudenweg, achter de 

Brasserskade om, kwamen we in 

de wijk Ypenburg. Waar vroeger 

het vliegveld was, is nu een heel 

nieuwe wijk verrezen. Zo kwamen 

we langs het winkelcentrum 

Leidschenveen, hier was het 

vroeger alleen maar weiland. De 

Veenweg is op verschillende 

plaatsen afgesloten,  

dus gingen we onder de veenweg 

door, richting Roeleveenseweg. 

Hier herken je niets meer. Richting 

Jozefschool kwamen we nog langs 

de plaats waar vroeger Oom Han 

z‟n patat tentje had. Aad van der 

Helm (witte Aad) praatte het 

geheel aan elkaar en gaf hier en 

daar uitleg. Jammer dat het 

regende, anders hadden we er nog 

meer van genoten. Terug op school 

gingen we Nieuwbouw fase 3 

bekijken. Ook in dit gebouw zijn, 

evenals in fase 2, vier glas in lood  

 

 

 

raampjes uit de oude Jozefschool 

geplaatst. Wat een prachtige 

moderne school. Terug in de grote 

koffiekamer stonden de hapjes al 

op ons te wachten en natuurlijk een 

lekker drankje er bij. Aan het einde 

van de middag dankte Marcel  ons 

allen voor de gezellige middag en 

keerden we huiswaarts met de 

belofte, over een paar jaar komen 

we allemaal weer. Komt u dan 

ook? 

Nel.  

 

 

 

 

 

hebben gelopen. Daarvan gaat ¼ 

naar de ouderraad voor onze 

verplichtingen aan goede doelen 

voor d ekomende drie jaar, ¼ kan 

de school zelf invullen (dit jaar 

komt dit deel t.b.v. de aanschaf 

van de nieuwe schoolshirts) en 2/4, 

dus ruim € 5000 is voor het KWF. 

Een geweldig resultaat kun je wel 

zeggen! 

 

Hiernaast een stukje van een 

krantenartikel over deze 

sponsorloop.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jozefvriendenactiviteit  

Sponsorloop Nootdorpse                                  Scholen t.b.v. KWF 


