
   

 
 
 
 

NIEUWE ADJUNCT IN AANTOCHT. 

Beste ouders/ verzorgers, 
 
Na het doorlopen van een succesvolle sollicitatieprocedure met een flinke keus uit kandidaten, hebben we 
als sollicitatiecommissie unaniem voor een kandidaat gekozen. De MR heeft ook positief op haar 
voordracht geadviseerd. 
 

Met ingang van 1 juni aanstaande start Mirjam Hofland als adjunct-directeur op de 
Jozefschool. Zij volgt formeel Hester op als adjunct, die als directeur door is geschoven 
door het op handen zijnde  
pre-pensioen van Marcel. 
 
Mirjam is op dit moment adjunct-directeur van basisschool de Christoffel in Ypenburg, ze 
heeft ruime ervaring en is na 17 jaar op dezelfde school, eerst als leerkracht en de laatste 
4 jaar als adjunct, toe aan een nieuwe werkomgeving en uitdaging en die heeft ze bij ons 
gevonden. 

 
Mirjam is 42 lentes jong, heeft zelf 4 kinderen in de leeftijd tussen de 11 en 19 jaar en verhuist binnenkort 
van Ypenburg naar Delft. 
Mirjam komt op de studiedag in april kennismaken met het team, maar u zult helaas moeten wachten tot 
juni voor u Mirjam kunt ontmoeten. 
 
Wij kijken uit naar de komst van Mirjam en heten haar alvast van harte welkom op de Jozefschool! 
 
 

RAPPORTGESPREKKEN GROEPEN 3 t/m 7 
Volgende week vrijdag krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 7 hun rapport mee naar huis. Op 18 en 20 
februari zijn de rapportgesprekken met de ouders. U kunt zelf weer een dag en voorkeurstijd inplannen via 
Social Schools. De planning staat vrijdag 7 februari vanaf 16.00 uur open. U kunt plannen tot vrijdag 14 
februari 16.00 uur. We adviseren u als u meerdere kinderen heeft in deze jaargroepen minimaal 10 minuten 
tussen de gesprekken aan te houden.  
Lukt het inplannen technisch niet loop dan even langs, we kunnen dan even meekijken waarom het niet 
lukt.  
 
 
 

CARNAVAL 2020 
Over twee weken, op donderdagmiddag 20 februari, vieren 
we op school Carnaval! Het thema is dit jaar  

“De Sneeuwpoppen Parade”.  

Alle kinderen mogen die middag verkleed komen, daarover 
volgende week meer. Ga alvast maar verzinnen wat je aan 
gaat doen. Dat mag van alles zijn (hoeft niet iets met het 
thema te maken hebben). Dat wordt weer een middag vol 
spellen, hossen en plezier maken. Allemaal tot 20 februari.  
Alaaf, de carnavalscommissie.  
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NATIONALE ONDERWIJSSTAKING 
Tijdens de staking van 30 en 31 januari zijn wij de donderdag met 28 man 
(en vrouw) sterk op school geweest om met elkaar een heel aantal 
spandoeken te maken. Die hebben we op de hekken langs school en op 
het bruggetje tegenover school gehangen. Ieder spandoek heeft een leus 
die gerelateerd is aan de beweegredenen voor de staking. 
We zijn heel blij en trots op het feit dat ook een aantal ouders en leerlingen 
ons heeft geholpen. Wij werden gesteund door voorbijgangers die wij 
hebben gesproken. 
 
De staking heeft impact, dat realiseren we ons zeker, maar we hopen van 
harte dat het ook positieve impact gaat hebben op de problematiek, waar 
wij, maar zeker onze leerlingen (de toekomst van dit mooie land) zo mee 
te kampen hebben! 
Bedankt voor jullie begrip, steun en betrokkenheid! 
 
Namens ons hele team.  
 

 
 

KINDERKERK - Op wie stem jij? 
In Nederland gaan we soms naar de stembus, om te kiezen wie ons land zal regeren. Zo moeten wij ook 
kiezen, wie er in ons hart regeert. En wie we in ons leven willen eren. We vieren met Pasen dat Jezus is 
opgestaan uit de dood en voor ons de weg naar de Hemel heeft vrijgemaakt. Dat is een geweldig cadeau, 
maar wie is Jezus en wat heeft Hij allemaal gedaan in Zijn leven hier op aarde? En waarom zou ik Hem in 
mijn hart laten regeren? 26 Februari is het Aswoensdag en dan begint de 40 dagen voorbereidingstijd voor 
de Goede Week en Pasen weer. Elke zondag wordt er een verhaal uit de Bijbel verteld over het leven van 
Jezus en welke bijzondere dingen Hij heeft gedaan. Hij vraagt aan ons om ook zo te leven, of te wel, op 
Hem te stemmen. Kom je ook meer over Jezus leren? 
De kinderkerk is voor alle basisschoolleerlingen. 
De data: 1 maart, 8 maart, 15 maart, 22 maart, 29 maart, 5 april en dan 12 april Pasen 
Tijd: Tijdens de Eucharistieviering van 9:15 uur 
Locatie: H. Bartholomeuskerk, Veenweg, Nootdorp 
Hartelijke groet, Karin Smid, Kinderkerk coördinator H Bartholomeuskerk, T 0624779880 
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VOORLEESWEDSTRIJD 

 
Wat hebben we een boekenpret gehad tijdens De 
Nationale Voorleesdagen! Alle kinderen mochten 
kiezen naar welk boek zij een paar dagen zouden 
gaan luisteren in hun jaargroep. Daarnaast zijn er 
in de klassen voorrondes geweest voor de 
voorleeswedstijd. De kinderen hebben op deze 
manier kennisgemaakt met nieuwe leuke en 
grappige boeken. Afgelopen maandag was er dan 
de echte voorleeswedstrijd op onze school. Vanuit 
groep 3/4, 5/6 en 7/8 is er steeds één winnaar 
gekozen door de kinderjury. Uiteindelijk waren de 
winnaars Yenna, Mathijs en Nova! Deze kinderen 
hebben afgelopen woensdag nieuwe boeken bij de 
Bruna in de Parade in Nootdorp uitgekozen voor 
onze school.   
 
 
 

 

Onze Jarigen 
Tot aan het verschijnen van de volgende 

nieuwsbrief vieren de volgende leerlingen 
hun verjaardag. Gefeliciteerd allemaal! 

 

8 februari 7B Demi Lalleman       
9 februari 4A Jordan Sluizeman       
9 februari 5B Jesse Thoms       
9 februari 7A Isabel Poesiat       

10 februari 1/2D Amber van der Helm       
10 februari 3C Julian Ramsing       
10 februari 5C Jamey de Wit       
10 februari 5D Kyan Klaassen       
11 februari 8C Nine de Haan       
12 februari 6B Esmée van Lamoen       
13 februari 7A Trevor Hoekman       
14 februari 1/2A Mike van der Wielen       
14 februari 5D Mats de Vries 

 

Agenda 
  

Vr. 14 febr. Rapport groepen 3 t/m 7 mee… 

Vr. 14 feb. Nieuwsbrief 19 komt uit. 
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VOORLEESWEDSTRIJD 2020 
 

Hallo allemaal ik ben Mathijs en ik heb de voorleeswedstrijd 2020 gewonnen. 
Zo ben ik te werk gegaan: Ik had een boek gekozen dat ik erg leuk vond om voor 
te lezen voor de voorleeswedstrijd. Voor deze wedstrijd had ik het boek Fantasia 
14 terug in de tijd van Geronimo Stilton gekozen. 
Toen de dag was dat ik het voor moest lezen in de klas was ik best zenuwachtig. 
Maar toen ik moest voorlezen ging het best wel lekker. Toen de uitslagen kwamen 
was ik super blij want ik had gewonnen in de klas! Ik was super blij! Nu moest ik 
nog voorlezen voor de groepen 7 en 8. Ik ging voorlezen en ik vond het super 
leuk! Toen ik hoorde dat ik de winnaar was werd ik super blij. Ik kon mijn oren niet 
geloven. Twee dagen later werd ik uit de klas gehaald om een boek naar keuze uit 
te zoeken in de Bruna in Nootdorp met nog twee 
andere winnaars. De winnaars van de groepen 

3/4 en 5/6. Ik had het boek Fantasia 9 gekozen van Geronimo Stilton. Er 
werden ook nog even een paar foto’s gemaakt. Ik had dit boek uitgekozen 
omdat ik een enorme fan ben van Geronimo Stilton. Ik ging naar school en 
ik ging het boek uitpakken. En dat was het einde van de voorleeswedstrijd.  
Groetjes Mathijs. 
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SCHOOLFRUIT KOMENDE WEEK. 

 

 
Weten jullie hoe pastinaak smaakt? 
Deze week wordt pastinaak geleverd. 
Pastinaak is een langwerpige, roomwitte 
wortel, en is familie van de winterwortel. De 
smaak is zoet, aromatisch en anijsachtig. 
Deze groente kan voor kinderen nieuw zijn, 
een echte proef-uitdaging! Hieronder een 
paar tips om kinderen kennis te laten 
maken. 
 
-  Laat ze voor het proeven voelen, ruiken 
en kijken. Laat ze na het proeven vertellen 
hoe ze het vonden. 
 
-  Proeven ze (blind) het verschil tussen een 
winterwortel en een pastinaak? 
 
-  Maak tijdens een kookles pastinaak 
frietjes met tijm. Of maak met een 
spiraalsnijder van pastinaak wortel en 
courgette een feestelijke salade. 
 
-  Verwerk leuke weetjes in het 10 uur 
moment: wist je dat… pastinaak in het 
Engels Parsnip is?... de pastinaak een 
vergeten groente is (weten de leerlingen wat 
dat betekent)?...vooral in de wintermaanden 
te koop is? 

 

 
 

 

Levering week 7  

 

 

 

 

 
1 PEER PER LEERLING 

LEES VERDER  

   

 

 

 

1 MANDARIJN PER 2 

LEERLINGEN  

LEES VERDER  

   

 

 

 

85 GR PASTINAAK PER 

LEERLING 

LEES VERDER  

   

 

 

 
 

 
 

 

GEBOREN! 
Een paar weken geleden zagen we juf Donna nog in school lopen met een 
dikke buik. Vanaf 16 januari ging zij met verlof. En ………………… 
Vandaag kunnen we u laten weten dat Noé Anne Romée gisteren, donderdag 
6 februari, is geboren. Moeder en dochter maken het uitstekend. Mama 
Donna, papa Wessel en (nu) grote broer Senn zijn superblij met en trots op 
hun nieuwe dochter en zusje.  
Gefeliciteerd! 
 
 
 
 
 

BEKIJK LEVERING HALM  
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