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WOENSDAG 12 SEPTEMBER: ONDERWIJSSTAKING
Voor de zekerheid herhalen we het bericht van vorige week.
Na de stakingen en acties van vorig jaar is al veel bereikt*, maar lang nog niet alles wat nodig
is om het basisonderwijs weer goed en gezond te maken. De acties gaan door, dit keer niet
landelijk maar per provincie. Op woensdag 12 september is door de onderwijsbonden een
staking uitgeroepen voor de provincies Zeeland en Zuid Holland. Net als de andere scholen
van de Laurentiusstichting zal ook de Jozefschool weer meedoen aan deze staking. De
school is die dag dicht. We hopen, net als vorig jaar, dat de opvang van de kinderen zelf of
onderling met de ouders geregeld kan worden. Diverse naschoolse opvangorganisaties
zullen ook een aanbod doen om kinderen op te vangen. Komt u er echt niet uit kunt u contact
opnemen met ondergetekende om te zien wat dan eventuele, externe, mogelijkheden zijn.
We hopen dat alle acties die gevoerd worden uiteindelijk het beoogde effect hebben.
*De acties van vorig jaar hebben ervoor gezorgd dat er extra, structurele gelden vrijgemaakt
zijn om werkdruk op school aan te pakken. Wij hebben toen gekozen voor uitbreiding van
vakleerkrachten wat betekent dat alle groepen nu muziek hebben van een vakleerkracht en
ook de gymlessen van de groepen 3 t/m 8 door vakleerkrachten gegeven worden.
RECTIFICATIE
Heel veel ouders was het al opgevallen maar in de vorige nieuwsbrief is een typefout
geslopen. We hadden daar gezet dat de schoolfotograaf op 10 en 11 juni komt, dit moet zijn
11 en 12 juni. 10 Juni is nl. tweede Pinksterdag. Excuus.
VRIJWILLIGERSAVOND
Op vrijdag 21 september houden we weer de vrijwilligersavond. We bieden de
vrijwilligers van het afgelopen schooljaar een BBQ aan. Als het goed is heeft
iedereen voor, of meteen na, de vakantie een uitnodiging ontvangen. Bent u
afgelopen schooljaar als vrijwilliger actief geweest binnen de school maar heeft u
geen uitnodiging ontvangen dan is er iets mis gegaan aan onze kant. Excuus
daarvoor, loop dan even langs de directie/administratie dan ontvangt u alsnog een
uitnodiging.
ZIT ER IETS VOOR U BIJ ……………
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een tweede document over meubilair en spullen die we over
hebben. Lees het document even door, kom gerust volgende week even kijken!

Agenda
Dag
Woe
Zat

Datum
12/9
15/9

Onderwijsstaking
Tuinochtend
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KLUSAVOND
We proberen volgende week het boekje “Ouder Doe Idee” als bijlage bij de nieuwsbrief mee
te sturen. Vooruitlopend daarop laten we u alvast weten dat de eerste klusavond is gepland
op maandag 24 september. We sturen volgende week in ieder geval alle ouders die vorig
jaar actief waren in het klusteam een uitnodiging. Wilt u dit jaar het klusteam komen
versterken noteer dan deze datum in uw agenda. Klusavonden starten altijd om 19.00 uur,
meestal rond de klok van tien uur zijn we klaar.
OPENSTAANDE VACATURES
Op dit moment hebben we binnen de Jozefschool nog een viertal vacatures open staan.
Hieronder kunt u zien welke. Misschien weet u iemand die het leuk vindt om te reageren,
kent u iemand die op zoek is naar een leuke betrekking. Tip vrienden, familie, collega’s e.d.
De vacatureteksten zijn in te zien op http://www.laurentiusstichting.nl/cgioic/pagedb.exe/show?no=1416&fromno=858
Vakleerkracht gymnastiek
Groepsleerkracht groep 7
Groepsleerkracht groep 4
Groepsleerkracht 6 en 7

- regulier
- invulling zwangerschapsverlof
- regulier
- regulier

- woensdag en vrijdag.
- maandag en dinsdag
- woensdag en donderdag
- donderdag en vrijdag

Zoekt u mee? Alvast bedankt!
Marcel Prins
Nieuwe leerlingen
Leuk dat je bij ons op school bent gekomen.
Welkom en een hele leuke tijd op de
Sint Jozef-school toegewenst.

Klas
7
1
1
6
4
2
6
5
1
1
1
2
4
1
1
1
1
1

Naam
Ahmed Alibrahim
Djamiro Broodman
Sam Caffa
Tristan Domenie
Dina El Galgamony
Wassim El Galgamony
Zoë Onasoglou
Angel Ploeger
Jeremy Ramsing
Emmeline Sebel
Tom Staakman
Jian Xi Wang
Oksana Zawinowska
Bradley ter Steege
Romaysa El Oudaoui
Divya Khoenkhoen
Jan Pekdemir
Noah Zhu
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EVEN VOORSTELLEN
We hebben op dit moment 5 nieuwe leerkrachten. Drie stellen zich deze week aan u voor, de
andere twee komen volgende week aan de beurt:
Beste ouders/verzorgers,
Langs deze weg wil ik mij even voorstellen. Ik ben Evelyn Keijzer en vanaf dit
schooljaar werkzaam als leerkracht op de Jozefschool in groep 7c.
Op woensdag, donderdag en vrijdag vervang ik juf Pauline tijdens haar
zwangerschapsverlof en daarna op de woensdag en donderdag.
40 Jaar geleden ben ik in het onderwijs begonnen in Ede. Daar heb ik op een
reguliere basisschool gewerkt en op een AZC-school. Door een verhuizing
naar Den Haag kwam ik terecht op een school in Ypenburg. Vandaar heb ik
een overstap gemaakt naar de Titus Brandsmaschool in Delft. Ik heb het
steeds als verfrissend ervaren om van school te veranderen, vandaar dat ik
besloot dat nog eenmaal te doen. Na een heel plezierige start heb ik alle
vertrouwen in een fijne tijd op de Jozefschool!
Met vriendelijke groet,
Juf Evelyn

Beste ouders/verzorgers,
U zal wel denken………Mark Scheele? Waar ken ik die naam van? Klopt. Na
een klein jaar op een andere school gewerkt te hebben ben ik weer terug. Nu
niet meer in de directiekamer maar lekker voor de groep. Dat doe ik toch het
liefst. En waar wil je nu het liefst werken in het onderwijs. Op de Jozefschool
natuurlijk. Ik ben blij om weer terug te zijn!
Groeten
meester Mark

Beste allemaal,
Zoals de meeste leerlingen gemerkt hebben ben ik
(meester Pim) vanaf dit school jaar de gymdocent op de
Jozefschool. Ik ben 23 jaar oud en ben afgelopen juli
afgestudeerd op de HALO (de opleiding tot gymdocent).
Vroeger ben ik zelf een zeer actieve voetballer geweest,
ook heb ik aan judo, turnen en schaatsen gedaan. Ik heb
erg veel zin in deze nieuwe uitdaging en ga er met de
kinderen een zeer sportief en actief jaar van maken.
Mochten er vragen zijn dan ben ik vaak te vinden in de
gymzaal.
De sportieve groetjes,
Meester Pim
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LEUK ……………
Zo’n leerlingsetje op de kinderkamer, geverfd in vrolijke kleuren, een tweede leven tegemoet.
Lees snel het bijgevoegde bestand: “Meubilair en materialen over”
MUZIEKPROJECT
Leerlingen van groep 5 en 6 maken kennis met blaasmuziek en slagwerk.
Vanaf het begin van dit schooljaar volgen de leerlingen van de groepen 5 en 6 van alle
Nootdorpse basisscholen een muziekproject dat door muziekvereniging Harmonie Nootdorp
wordt aangeboden.
In augustus zijn op school bij de groepen 5 en 6 al leskoffers van het project Windkracht 6
uitgedeeld, waaruit de kinderen op school lessen gaan volgen. Van 20 t/m 25 september
komen alle groepen op bezoek bij de muziekopleiding van de Harmonie in gebouw Nové,
waar ze instrumenten uit mogen proberen.
In een circuit van drie lessen krijgen de leerlingen onder deskundige begeleiding te horen
hoe mooi de houtinstrumenten dwarsfluit, fagot, klarinet en saxofoon, de koperinstrumenten
trompet, hoorn, tuba en trombone en het slagwerk klinken en mogen ze zelf proberen om er
op te spelen. Dat valt niet mee, maar met wat aanwijzingen lukt het meestal wel!
Na de lessen ontvangen de leerlingen een uitnodiging om op de zaterdagen 29 september en
6 oktober twee workshops te volgen waarbij de kinderen al een stukje muziek en een aantal
noten leren spelen. De workshops worden afgesloten met een heus optreden! Aanmelden
voor deze twee workshops kan door het inleveren van het strookje bij die uitnodiging en dit in
te leveren bij de leerkracht op school.
De strookjes worden op school opgehaald twee werkdagen na het volgen van de lessen in
Nové. Kinderen die hun strookje niet op tijd bij zich hadden, maar toch graag mee willen doen
met de workshops mogen zich nog opgeven via de email: kees.sluis@kpnmail.nl. Maar dan
ook graag uiterlijk op 27 september.
U krijgt per email bericht over de tijden dat de kinderen verwacht worden. Zorg er daarom
voor dat het mailadres goed leesbaar geschreven wordt.
Kijk ook eens op www.harmonienootdorp.nl.
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Onze Jarigen
Tot aan het verschijnen van de volgende
nieuwsbrieven vieren
de volgende leerlingen hun verjaardag:

Dag Datum Naam
Zat.
8/9 Suze Diepenhorst
Don
13/9 Fabian de Haan
Don
13/9 Mauricio Veldhuis

Klas
3C
4B
8B

TUINOCHTEND
Ook de tuinwerkgroep gaat binnenkort al aan de slag, alles groeit en bloeit volop en we kunnen niet
wachten tot na de inventarisatie vanuit het boekje “Ouder Doe Idee”. De eerste tuinochtend is al
zaterdag 15 september. We nodigen in ieder geval de tuingroepleden van vorig jaar uit en hopen dat
meer ouders zich dit jaar bij deze werkgroep aansluiten. Vier/vijf zaterdagochtenden in dit schooljaar
snoeien, blad ruimen, onkruid verwijderen en ga zo maar door. Iets voor u? Deze tuinochtenden
beginnen om 9 uur en we stoppen uiterlijk 12 uur. Kinderen die ook de handen uit de mouwen kunnen
steken kunt u natuurlijk meenemen. Vanuit het team is meester Jan (6d) deze ochtenden aanwezig
en coördineert het werk. Komt u ook? Tot zaterdag 15 september.
WAT SPEELT ER IN DE KLASSEN
Wil jij ook in de nieuwsbrief komen met een leuk verhaal over je klas of school, of misschien heb je
wel een hele mooi tekening van de school? Stuur dan een mail naar
jozefschool@laurentiusstichting.nl en wie weet sta jij in de volgende nieuwsbrief.

Komt u ook bij
het klusteam
en/of de
tuinwerkgroep?
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