
   

 
 
 
 
 

ONDERWIJSSTAKING 6 NOVEMBER 2019. 
 
In de vorige nieuwsbrief hebben we hetzelfde bericht geplaatst, 
we herhalen het, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.  
 
Op woensdag 6 november gaan medewerkers uit het primair-, 
speciaal- en voortgezet onderwijs in Nederland een dag staken. 
Dit betekent dat de Jozefschool, net als veel collega-scholen, op 
deze dag gesloten zal zijn. Wij vragen u deze dag zelf de opvang 
van uw kind(eren) te verzorgen.  
Verschillende BSO-organisaties zullen waarschijnlijk, voor de kinderen die bij hun op de BSO zitten, 
aanbieden opvang te verzorgen. De kosten hiervan komen voor eigen rekening. We hopen dat ouders, net 
al bij de eerdere actie, met elkaar opvang kunnen realiseren. Alleen in het uiterste geval kunt u, als het u echt 
niet lukt om opvang te regelen, telefonisch contact opnemen met school. Mocht dit het geval zijn dan vragen 
we u dit uiterlijk 1 november te laten weten.  
 
Op 6 november start de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer, het moment om te 
staken en van ons te laten horen. Het beeld is je waarschijnlijk bekend: politici die tijdens de debatten op hun 
telefoon kijken. Dus zorgen we dat onze boodschap dáár verschijnt. We kunnen niet genegeerd worden als 
we op dat moment hun aandacht hebben. Woensdag 6 november is daarom de ultieme kans om de begroting 
te beïnvloeden en extra geld voor het onderwijs los te krijgen. 

 
Wij vragen om uw steun voor deze staking. Iedereen gaat de 
gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front 
laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. 
Voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst 
van het onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de toekomst 
van uw kinderen en de generaties die volgen!   
 
Bedankt voor uw begrip! Team Jozefschool. 
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Onze Jarigen 
Tot aan het verschijnen van de volgende 

nieuwsbrief vieren de volgende leerlingen hun 
verjaardag. Gefeliciteerd allemaal! 

 
2 november 6C Kenji Brak 

      
3 november 6D Siem Leenders 

      
5 november 3A Feline Vink 

      
5 november 4B Roos van Steenbergen 

      
6 november 1/2C Daniëlle Hofhuis 

      
6 november 4B Kebron Brhane 

      
7 november 1/2D Caylen de Mee 

      
8 november 4A Liselotte Janssen 

      
8 november 7A Paige Lenz 
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GEZOND SNOEPEN 
Afgelopen week hebben we voor alle leerlingen en voor ons team appels 
geleverd gekregen in het kader van de week van het gezonde snoepen! De 
appeltjes zijn ons aangeboden door de Dirk van den Broek supermarkt 
Ackershof in Pijnacker.                                                              
Supermarktmanager Michel van Elliswijk en 2 medewerkers (en een 

dochter met studiedag 😉) hebben ons de appels gebracht!  

We willen Dirk van den Broek Pijnacker bedanken voor dit lekkere en 
gezonde initiatief! 

 

 

 

 

 

TUSSENDOORTJES & EEN AFVALVRIJE SCHOOL HOE DAN? 

We willen jullie vragen om alert te zijn op de tussendoortjes en het drinken dat u meegeeft voor op school! 

We willen onze leerlingen graag gezond op laten groeien en daar past gezonde voeding bij!   

 

Dus geen koekjes maar fruit, en geen pakjes drinken maar herbruikbare bekers en waterflessen. 

We dragen door het gebruik van herbruikbare bekers en waterflessen zoals een bidon/ Dopper bij aan het 

terugdringen van onze hoeveelheid afval!  

 

Daar hebben we in onze projectweek vorig schooljaar, veel aandacht voor gehad en gevraagd! We hebben 

sindsdien voor iedere klas bakken aangeschaft om gescheiden afval in te kunnen zamelen. Wij zijn bij de 

gemeente aan het proberen een PMD-container voor de buurt en de school te krijgen. En wij onderwijzen 

de kinderen over het belang van het terugdringen van afval.  

De groepen 7 hebben deze week een gastles van vuilnisman Koos gehad van stichting VaNG. (Van Afval 

naar Grondstof) die tot doel heeft scholen afvalvrij te maken. Informatie vindt u op de website: 

www.moederaardegezond.nl 

 

Nieuwe leerlingen 

 Sinds het verschijnen van de vorige 

nieuwsbrief zijn begonnen op school    

Tobi van der Quast                 groep 1/2d 
Troy Abate   groep 1/2a 
Bart Jansen   groep 1/2c 
Fleur Roomer   groep 4a 
Roos Roomer   groep 1/2c 
 

Welkom allemaal op de Jozefschool! 
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De kinderen hebben onder andere de afvalscheiding op school beoordeeld 

en hebben gezien dat het afval in de klas velen malen minder is, nu de 

groepen 7 (maar ook de andere groepen) veel minder koekjes/ crackers e.d. 

mee hebben in cellofaan verpakkingen en herbruikbare bekers en 

waterflessen mee hebben in plaats van pakjes drinken!  

 

We hebben als directie een brief gehad met tips van groep 7: 

Eén tip was om alle ouders te vragen of iedereen alsjeblieft geen pakjes 

drinken en koekjes in plastic mee willen geven. Dat is beter voor de 

gezondheid van de kinderen en beter voor milieu! Dit is ook al jaren een schoolafspraak (zie schoolgids blz. 

55), maar het is goed dit nog eens extra onder de aandacht te brengen. Dus bij deze!  

 

Een andere tip was om als er toch plastic verpakkingen met tussendoortjes of pakjes drinken worden 

meegeven, deze mee terug te geven naar huis, dan kunt u het zelf gescheiden weggooien. Zo houden wij 

onze afvalstroom klein! 

Daar kunnen wij als school alleen maar achterstaan! Helpt u ook mee?!  

 
NIEUWE BOEKEN DOOR UW BRUNA-BONNEN 
In de kinderboekenweek in oktober heeft u uw bonnen van de door u 
aangeschafte kinderboeken bij de Bruna in Nootdorp bij hen of bij ons 
in kunnen leveren.  
Dat heeft een aantal van u gedaan en dat heeft ertoe geleid dat de 
schoolbieb 10 nieuwe boeken heeft kunnen aanschaffen voor de 
leerlingen!  
Dank jullie wel voor het meesparen!  
 
 
FIETSEN ZONDER “BAASJE” 
Sinds de start van het schooljaar valt ons op dat er iedere dag als we naar huis gaan nog twee fietsjes op het 
schoolplein staan …. Nu het kouder wordt en ook de fietsen ’s nachts staan te bibberen willen we vragen van wie ze 
zijn en of u ze mee naar huis zou willen nemen?! Als de fietsen er vrijdag 8 november nog steeds staan, zullen wij ze 
aanbieden aan de kringloopwinkel, dan maken we er graag een ander kind blij mee! 
We hopen dat de fietsjes hun weg naar hun eigenaar weer vinden!  
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WEEK VAN DE PLEEGZORG 
Van 30 oktober t/m 6 november is het de week van de pleegzorg. Dit om aandacht 
te vragen voor het dringende tekort aan pleeggezinnen. Ons is verzocht een flyer 
mee te sturen met deze nieuwsbrief met informatie. We doen dat graag en vragen 
u kennis te nemen van de inhoud hiervan. Bedankt! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
Dag Datum  

Dinsdag  5 november MR vergadering 

Woensdag  6 november Landelijke onderwijsstaking – school gesloten 

Vrijdag  8 november  Nieuwsbrief 9 komt uit 
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