
   

 

 

 

TUINOCHTEND 
Afgelopen zaterdag is de tuinwerkgroep weer actief geweest in de tuinen rond de school. Zo is het gras 
gemaaid en zijn de wilgenteenhutten weer opgeknapt. Bedankt ouders voor jullie hulp en we hopen jullie 
volgend schooljaar weer bij de tuinwerkgroep te mogen begroeten.  
Jan Sluis.  
 
 

BESTE OUDERS, 
Vorige week vrijdag 5 juli om 3 uur was het een gezellige drukte in de 
kleutergroepen. In iedere klas werd een tentoonstelling gehouden met de 
familieschilderijen.  
De kleuters hadden in de weken daarvoor op school een grote lijst gemaakt. 
(Sommigen geplakt, anderen met wasco ingekleurd of anderen weer met goud 
en zilver gestempeld). Daarna hebben de kinderen er thuis foto’s van hun 
familie op geplakt en hun hobby’s op getekend of geplakt (de leerkrachten 
hebben natuurlijk zelf ook een schilderij gemaakt!). 
 
Bij dit laatste blok (6) van De Vreedzame School, hebben we gekeken naar overeenkomsten en verschillen 
in de families. (Heb jij ook een broer, zus, tante, enz.) We keken naar de familielijnen: van wie is die tante nu 
een zus? Of is juist de oom een broer? 
 
De kinderen hebben heel goed uitgelegd wat er op hun familieschilderij te zien was. En de ouders waren 
natuurlijk supertrots op hun kind. En wij ook! 
 
Hartelijke groeten van de leerkrachten van de groepen 1-2 
 
 

BEHANG 

Heeft u nog resten behang? 

Die kunnen wij goed gebruiken bij de kleuters! 
U mag ze inleveren bij juf Corrie van groep 1/2 D  
 
Bij voorbaat dank! 
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Agenda 
Dag Datum  

Maandag  15 juli Musical groep 8b – 18.30 uur 
Musical groep 8c – 20.30 uur  

Maandag  15 juli Rapporten groepen 3 t/m 7 gaan mee naar huis. 

Dinsdag 16 juli Musical groep 8a – 18.30 uur  

Woensdag  17 juli Uitzwaaien groepen 8  (start rond 10.40 uur) 

Vrijdag  19 juli Nieuwsbrief 40 komt uit 

Vrijdag  19 juli 12.00 uur Start grote vakantie. 
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VOLKSDANSEN 
Afgelopen donderdag en vrijdag hebben de groepen 4,5 en 6 volksdansles gehad van …….. meester Peter. Onze ex-
vakdocent muziek die 1 ½ jaar geleden met pensioen is gegaan. In de periode dat Peter hier werkte gaf hij al af en 
toe volksdansen, vaak tegen het einde van het jaar. Pas werd hij gevraagd op zijn eerste school in Oegstgeest om 
i.v.m. een jubileum een gast-volksdansles te komen geven. Dat vond hij erg leuk, hij was hier een keer op de koffie en 
nieuwe plannen zijn dan snel gemaakt. Het waren leuke lessen, de kinderen hebben genoten en fantastisch 
meegedaan. Meester Peter bedankt.  
 

 

 

 

Onze Jarigen 
 Na de vorige nieuwsbrief tot aan het verschijnen van 

de volgende nieuwsbrief vier(d)en de volgende 
leerlingen hun verjaardag. Gefeliciteerd allemaal! 

 
12 juli 1/2D Luciana Verveer 

12 juli 3A Pim van der Quast 

12 juli 3C Isaiah Aways 

12 juli 4B Josh Broodman 

12 juli 5B Diesel ten Bos 

13 juli 5A Joep Honig 

14 juli 5C Tim Hendriks 

14 juli 5D Dani Dijkhuizen 

15 juli 5B Francisco Pocas Sardo 

15 juli 7D Elisa Rautoiu 

16 juli 3A Ilvi Henneman 

16 juli 4B Alicia van  Straten 

16 juli 6A Arvik van Binsbergen 

17 juli 1/2F Rachel van Boven 

17 juli 8B Jaimy Bol 

18 juli 1/2B Bo Janssen 

18 juli 6B Quinten Burger 

18 juli 7B Lin Esters 
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JAS KWIJT 
Hierbij een foto van Amber haar jas. Daar zitten ook haar huissleutels in 
en daar hangt een playmobil poppetje aan en een sleutelhanger met de 
zusjes en portretfoto van laatst. 
Wie heeft de jas van Amber gezien? U kunt dat doorgeven of de jas 
afgeven bij de directie/administratie. Alvast bedankt.  

 

 

 

 

 

MUSICAL DE FEESTPLANEET. 

Het podium staat weer, de toneelverlichting is 

afgesteld. Volgende week komen de boxen met 

microfoons en gaan we de stoelen klaar zetten voor 

het publiek. Maandag en dinsdag wordt de musical 6 

keer opgevoerd. Alle groepen 8 voeren hem twee 

keer uit. Overdag voor 1/3 van de school, ’s avonds 

voor de ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s. Maandagavonden zijn de uitvoeringen van de groepen 

8b en 8c, dinsdagavond is 8a aan de beurt. De kinderen van de groepen 8, hun leerkrachten en een aantal 

hulpouders en vrijwilligers zijn al maanden bezig met decors maken, dansjes bedenken en instuderen, 

teksten leren, liedjes leren, oefenen in de speelzaal. Deze week dan echt op het podium. Vandaag, vrijdag 

12 juli, zijn de generale repetities. Nou, wij hebben zo af en toe al wat fragmenten kunnen zien en het 

beloofd weer een spetterende, leuke, swingende musical te worden. Allemaal succes volgende week bij de 

echte uitvoeringen.  

 

UITZWAAIEN GROEPEN 8 

Woensdag a.s. zwaaien we de leerlingen van de groepen 8 uit. We 

rollen de rode loper uit van de hoofdingang naar het hek. Alle andere 

leerlingen van de school aan weerskanten van de loper, de ouders van 

de groep 8 leerlingen erbij en één voor één zullen zij voor de laatste 

keer de school verlaten. Op naar het voortgezet onderwijs (VO). 

Eva, Demi, Anna, Jason, Sebastian, Dinya, Chedy, Lotte, Frédèrique, 

Mendy, Teun, Theo, Shreeya, Bink, Daan, Elisa, Anouk, Jamila, Bram, 

Noël, Robin, Roy, Jiani, Nina, Tara, Wessel, Brian, Milou, Hugo, Jaimy, 

Morris, Leticia, Tim, Ties, Roos, Jill, Sara, Evy, Sha'raisa, Jay, Aidanas, 

Julian, Sterre, Mikey, Laura, Lucas, Luca, Hannah, Kira, Fleur, 

Mauricio, Leonard, Nio, Dico, Diego, Shania, Fleur, Angelina, Ryan, Lois, Fabienne, Leanne, Tim, Lycke, 

Elicia, Isabelle, Cyrille, Jessy, Nikita, Auke, Jaimi, Thijmen, Lucas, Tessa, Evy, Sebastian, Nilah, Mila, 

Mees, Sofie en  Emma, fijn dat we jullie al die jaren als leerling mochten meemaken op de Jozefschool en 

heel veel succes op het VO. Kom gerust nog eens langs. Team Jozefschool 
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SCHOOLORKEST 
Ook volgend schooljaar gaan we natuurlijk verder met het 
schoolorkest! Er is weer ruimte voor nieuwe leden. Meester Laurens 
en een aantal huidige orkestleden hebben een filmpje gemaakt om jou 
enthousiast te maken. Klik op de onderstaand link 
…………………………… 

https://www.youtube.com/watch?v=O0FgishQ8zM&feature=youtu.be  
 
 

 

 

 

 

VERDRIETIG BERICHT 

 

 

 

 

 

 

Wij willen in overleg met de familie u langs deze weg op de hoogte stellen van het overlijden van 

Kathleen Kleijne, de trotse moeder van Ryan (groep 8), Shawn (groep 7) en Deven (groep 4). 

Kathleen is op zondag 7 juli jl., op 39 jarige leeftijd, toch nog snel en plotseling overleden als 

gevolg van een slopende ziekte. 

We wensen Kathleen haar “draken”, zoals zij ze zelf noemt op haar kaart, heel veel sterkte, mooie 

anekdotes en liefdevolle herinneringen aan hun lieve moeder. Ook verdere familie en vrienden 

wensen wij veel kracht toe bij het dragen van dit grote verlies. 

Wilt u de jongens of de familie uw medeleven betuigen, dan kunt u uw kaart naar het volgende 

adres sturen: 

Michael Hille 
p/a Rotteveel & Fokkema uitvaartzorg 
Kerkweg 24 
2631 CD Nootdorp 
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