
   

 

 

 

LANG LEVE DE MUZIEK SHOW – EEN UPDATE. 
Afgelopen dinsdag gingen de groepen 6 a t/m c richting Houten voor onze theater auditie van de 
Lang Leve De Muziek Show. Al om 7 uur stonden de ouders en kinderen klaar op de parkeerplaats 
om hopelijk voor de spits in Houten aan te komen. Jammer genoeg was dit niet het geval, maar 
goed we zijn er allemaal gekomen! De dag bestond uit twee blokken. Tijdens het eerste blok 
moesten we met de groepen a t/m c optreden voor publiek en tijdens het tweede blok waren we zelf 
publiek voor de optredende acts. De kinderen vonden het echt geweldig en ook als muziekdocent 
was dit natuurlijk helemaal super. We hebben als klassen echt alles gegeven en de jury had alleen 
maar lof en prijs.  
Nu horen we waarschijnlijk volgende week of we door zijn met een klas, dus we houden ons hart 
vast. Als we door gaan met een klas, komt er een filmcrew bij ons op school en mogen we mee 
doen aan de televisieshow in Hilversum. Super natuurlijk, betere PR voor onze school kan je niet 
hebben. 
 
We mogen trots zijn, Laurens Waagmeester 
 
 

SCHOOLFOTOGRAAF 
Dit weekend allemaal naar de kapper, schoenen poetsen en je mooiste, leukste, netste 
kleren opzoeken en klaar hangen want …….   op dinsdag 11 en woensdag 12 juni komt de 
schoolfotograaf weer op school. Er is een rooster wanneer de groepen aan de beurt zijn 
voor de individuele foto’s en de groepsfoto. U kunt aan de leerkracht vragen op welke dag 
de klas van uw zoon/dochter aan de beurt is. Woensdagmiddag is er weer gelegenheid om 
een ‘broertjes-zusjes” foto te laten maken.  
Als u hiervan gebruik wilt maken moet u zich inschrijven. Dit kan nog t/m 
woensdagochtend, bij de directiekamer/administratie liggen intekenlijsten klaar. 
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Onze Jarigen 

 Na de vorige nieuwsbrief tot aan het verschijnen van de 

volgende nieuwsbrief vier(d)en de volgende leerlingen 

hun verjaardag. Gefeliciteerd allemaal! 

7 juni 1/2F Steff Hagenbeek 

7 juni 7C Daan Westdijk 

9 juni 3C Brechtje Andeweg 

9 juni 6C Shane van den Bergh 

9 juni 7D Jari Oomens 

10 juni 1/2C Caroline Kardol 

10 juni 7A Trishna Gopal 

11 juni 1/2C Josh Paas 

12 juni 3B Sara  Groenewegen 

12 juni 6C Cas Velders 

13 juni 1/2E Duncan Boks 

13 juni 7B Senna Bergert 
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JUF YVETTE GESLAAGD 
Hoera, afgelopen week is juf Yvette (groep 5d) 
geslaagd voor de opleiding reken- 
coördinator. Gefeliciteerd! 
 
Samen met meester Mark, die ook reken- 
coördinator is, zal zij zich de komende jaren, 
naast het lesgeven, bezighouden met het 
rekenonderwijs op onze school. Dit met als 
doel collega’s te ondersteunen en het 
rekenonderwijs naar een (nog) hoger plan te 
tillen! 

 
 
MUSICALWEDSTRIJD 
 
Groep 8B was donderdag 6 juni uitgenodigd door Florence (zorginstelling) voor een 
musicalwedstrijd. We mochten zingen voor de bewoners van de instelling. Licht 
zenuwachtig kwam de klas hier aan en mochten we gelijk onze drie liedjes uitvoeren. 
We begonnen met het spannende lied: ''op avontuur'' daarna het gevoelige liedje: ''liedje 
voor de aarde'' en we sloten swingend af met ''we gaan als een raket''. 
 

Na deze super goed 
gezongen liedjes 
mochten nog drie 
andere klassen hun 
liedjes laten horen. Dit 
deden ze ook heel 
goed. Uiteindelijk heeft 
een andere school 
gewonnen maar wij 
hebben het super leuk 
gehad om voor de 
bewoners van de zorginstelling te mogen zingen en hen een leuke ochtend te geven. De juf is super trots op 
de kinderen en wij gaan gewoon verder oefenen voor onze uitvoering op maandag 15 juli.  
 
Groetjes, 8B 
 

Agenda 
Dag Datum  

Maandag  10 juni  Tweede Pinksterdag. school is gesloten. 

Dinsdag/woensdag 11-12 juni Schoolfotograaf 

Woensdagmiddag 12 juni Familiefoto’s 

Vrijdag  14 juni Nieuwsbrief 35 komt uit 

   

   

   

 

 

Nieuwe leerlingen 

    Sinds het verschijnen van de 

vorige nieuwsbrief hebben we op 

school mogen verwelkomen: 

Groep 1b  -  Levi Paas 
Groep 1a  -  Raúl van der Horst 
 
Veel plezier op de Jozefschool! 
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UIT HET NIEUWS  (EENDRACHT/TELSTAR 05-06-2019) 
Wederopbouw moestuin Jozefschool kan beginnen!  
 
Geschokt werd vorige week gereageerd op het nieuws dat onverlaten  de moestuin van de Jozefschool in 
Nootdorp volledig hadden vernield. Alles was gesloopt en in de sloot gekieperd. Een storm van 
verontwaardiging brak los en gelukkig ook een vloed aan reacties van personen en bedrijven die wilden 
bijdragen aan de wederopbouw.  
Sinds maandagmiddag kan die beginnen. Intratuin Pijnacker kwam met een bestelwagen heel veel spullen 
brengen waarmee de kinderen, de moestuinouders en de leerkrachten van de basisschool aan de 
Sportparkweg kunnen beginnen aan het herstel. Deze week komt ook GroenRijk De Wilskracht nog langs 
met plantmateriaal. Ook de Groenteboerderij van Millenaar in Pijnacker heeft plantmateriaal beschikbaar 
gesteld, zo meldde moestuinmoeder Marguerite maandag. Zij was zes jaar geleden de grondlegger van de 
moestuin van de Jozefschool, een fenomeen waar alle kinderen van de basisschool vroeger of later tijdens 
hun ‘opleiding’ mee in aanraking komen. “Ze leren om te gaan met de natuur en krijgen respect voor planten 
en de groei daarvan. Kinderen die bepaalde dingen niet lustten, smikkelen daar ineens wel van zodra ze het 
zelf hebben gekweekt”, zegt een andere moestuinmoeder, Erna.  
 
Erna en Marguerita waren helemaal in shock toen ze vorige week maandag de aanblik van de verwoeste 
moestuin zagen. “Een mooie tuin ontstaat en groeit geleidelijk. Sommige dingen duren jaren of in elk geval 
maanden. De aardbeien bijvoorbeeld waren bijna rijp en nu ineens was er geen plant meer te zien. Echt alles 
gesloopt. Je kunt je ogen niet geloven als je het ziet. Het is zo intens gemeen dat iets dat zorgvuldig is 
opgebouwd in één klap wordt vernietigd”, aldus Marguerite.  
Assistent-bedrijfsleider Tonnie Faase van Intratuin Pijnacker voelt mee. “Wij doen de laatste jaren heel veel 
om mensen en ook scholen tot tuinieren en kweken aan te zetten. Het hoort helemaal bij deze tijd: terug naar 
de natuur, zelf gezonde groente en fruit kweken, ziektes biologisch te lijf gaan. We hebben heel veel in huis 
om kinderen en scholen zelf te laten tuinieren en we krijgen ook heel vaak aanvragen voor ondersteuning.  
We kunnen niet overal ja tegen zeggen maar dit vonden we zo sneu dat we meteen gereageerd hebben dat 
we wilden bijdragen aan het herstel. Behalve heel veel materiaal zoals rekken, touw, gieters, schepjes, een 
bijenhotel, hebben we ook voor alle kinderen een zakje zaad. We hebben gekozen voor tuinkers. Dat is snel 
goed en de kinderen kunnen het ook zelf eten.” 
De Jozefschool toonde zich maandagmiddag bijzonder blij met de schenking van Intratuin en ook van andere 
bedrijven en personen. “We hebben zo veel aangeboden gekregen dat we er een veld van RKDEO mee vol 
kunnen zetten”, zegt adjunct-directeur Hester van Waart.  
Mats en Levi uit groep 4 vertellen dat ze één keer per week in de moestuin aan de slag mogen. De ene keer 
wat langer dan de andere keer. Ze vinden het mooi om 
zelf te tuinieren. Onkruid verwijderen is helemaal geen 
vervelend werk. Het zal even duren voordat alles weer 
heftig groeit en bloeit, maar dat is een kwestie van tijd!  

 
Bij de Jozefschool kunnen ze weer lachen en juichen. Het herstel van de gesloopte moestuin kan beginnen. 
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KAAS MAKEN 
Wij hebben een paar weken geleden kaas gemaakt in groep 5.  
Wat hadden wij nodig?  
• 4 liter melk per kaasje  
• ½ liter karnemelk.  
• Stremsel  
• zout  
• Pan en fornuis/kookplaat om de melk op te warmen  
In de klas gingen we de melk opwarmen tot 29 graden. Daarna deden we 

er stremsel en de karnemelk bij. We deden het in de vorm en toen werd het heel dik. We moesten met een 
soort grote vork de kaas in kleine stukjes snijden. Daarna deden we de kaas in een vormpje onder de pers. 
Na een nacht onder de pers moest de kaas in een badje water met zout. Daarna moest de kaas nog drie 
weken rijpen. Elke dag moesten we hem draaien en met azijn schoonmaken zodat hij mooi geel werd. Deze 
week was het zover: we gingen de kaas proeven. Het was heel lekker en het smaakte het meest naar melk, 
en natuurlijk ook naar kaas. Het was heel leuk om te maken!!!!!!      
 
Groetjes van Lieveke en Lisa en de andere kaasmakers uit groep 5b 
 
 

NOG 3 WEKEN – DOE MEE – NOG 3 WEKEN – DOE MEE – NOG 3 WEKEN – DOE MEE  
 

Flessen inzamelen als bijdrage voor medisch onderzoek 
Het broertje, Mason, van één van onze leerlingen in groep 6 heeft een zeldzaam syndroom, het zogenaamde 
CHD8-syndroom. 
Het is een zeldzame ziekte, minder dan 1 op de 2000 kinderen heeft het. Het syndroom is pas sinds 2017 
bekend. De artsen en onderzoekers komen steeds meer te weten over het syndroom, maar er zijn ook nog 
heel veel zaken onbekend. 
Het CHD8-syndroom is een syndroom waarbij kinderen een vertraagde ontwikkeling hebben, ze ontwikkelen 
zich langzamer dan andere kinderen van dezelfde leeftijd. Rollen later, praten later, lopen later ….  Ook zijn 
er allerhande andere symptomen, van slecht slapen, slechte spijsvertering, problemen met leren, het niet 
maken van oogcontact etc.  
Na de vaststelling van het syndroom is er voor ouders veel onzekerheid en een lange medische weg. De 
onzekerheid blijft omtrent de levensverwachting van kinderen met dit syndroom, daar is nog geen onderzoek 
naar gedaan en het syndroom is nog zo nieuw en onbekend dat hier ook geen “ervaringscijfers” voor zijn.  
 
Er is geld nodig om verder onderzoek te doen! Niet alleen voor Mason maar voor alle kinderen die dit 
syndroom hebben! Geld dat er niet is en niet door de ziektekostenverzekeraars, farmaceuten en overheid 
wordt vrijgemaakt! Er is in het Algemeen Dagblad een artikel geplaatst over de ziekte en Mason. De link naar 
dit artikel vindt u hier: 
https://www.ad.nl/delft/hoe-oud-mason-2-kan-worden-met-chd8-
syndroom-weet-niemand-er-is-geen-levensverwachting~a54f100c/ 
 
We leveren als Jozefschool graag een bijdrage!  
 

Van maandag 3 juni tot en met maandag 1 juli staan er in de aula en het OLC grote 

zakken waarin u uw statiegeld flessen kunt inleveren! Iedere statiegeldfles is 25 cent 

waard, dus op die manier denken dat iedereen een bijdrage kan leveren die dit wil! 

Spaart u mee? 
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HET SPREEKBEURT UITJE DEN HAAG 
 

Madurodam. 
In de ochtend moesten we bij de eerste bel op school zijn Zodat 
we op tijd bij de tram waren. 
Toen we uiteindelijk bij Madurodam waren kregen we een les 
over hoe je je eigen stad start. 
We werden in groepjes gezet en we moesten de rollen kiezen: 
Secretaris, woordvoerder, voorzitter en partijlid. 
Toen we onze stad klaar hadden gemaakt kregen we een i-pad 
voor een speurtocht. 
Toen iedereen klaar was hadden we gelunched en gingen we 
weer naar de tram. 
 

2e Kamer. 
We kwamen op het Binnenhof aan, daar kregen we een nieuwe speurtocht. 
Toen maakte we een foto bij de grote trap en gingen we naar het gebouw van de 
2e kamer. 
Toen kwamen we aan bij de 2e kamer. 
Er werd een uitleg over het gebouw verteld en toen gingen we echt naar de 2e 
kamer. 
We gingen zitten boven de 2e kamer en kregen een uitleg over wat er daar gebeurd. 
We mochten vragen stellen en toen gingen we weg. 

 
 
 
Het Hofgebouw. 
Toen we bij het hofgebouw aankwamen 
werden we in groepjes van 8 door de lift naar 
de 24e verdieping gebracht. 
Daar kregen we limonade en mini-muffins. 
Toen we klaar waren met eten gaf ik mijn 
spreekbeurt over Het ministerie van Sociale 
zaken en Werkgelegenheid(SZW) 
Daarna gingen we weer naar school. 
 
Door Roos Hogervorst 8B 
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AVOND4DAAGSE  
Maandag 3 juni tot en met donderdag 6 juni 2019 was het dan 
zover, de 42e editie van de Nootdorpse avondvierdaagse. Dit jaar 
hebben Octant Kindercentrum Regenboog, OBS De Winde en Sint 
Jozef Basisschool de koppen bij elkaar gestoken en gezamenlijk 
voor de limonade en de snacks op de avonden gezorgd. Ook 
anders dit jaar was het inschrijven via de Ouderraad (OR), waarop 
positief werd gereageerd. Er waren 71 kinderen en 3 ouders die 
zich via de OR hebben ingeschreven. Een mooie opkomst voor de 
eerste keer. 
 

Wat hebben de lopers weer hun best 
gedaan. Maandag gingen zij om 18.00 uur van start van de IJsclub Nootdorp 
voor de eerste 5 km van deze week. Via de Hofweg naar De Poort, waar 
limonade, paprika’s en komkommers als 
versnapering klaar stonden. Ruim 400 
paprika’s en 6 dozen komkommers 
gingen er als koek in bij de lopers.  
 
Helaas werd vanwege het weer, er was 
code geel afgegeven, de wandeling op 
dinsdag afgeblazen. En wat ging het ’s 
avonds te keer, heel veel regen en 
onweer.  

 
Gelukkig klaarde het 
woensdag op en kon iedereen weer op pad. Dit keer een rondje 
Dobbeplas, eigenlijk de route van dinsdag. Woensdag was de dag 
van de koekjes en watermeloen. Dat ging er bij de lopers en de 
ouders wel in. 
 
Met een stralende zon werd donderdag de laatste route gelopen. Via 
het Balijbos naar de hofjes, waar volop limonade en ijsjes klaar 
stonden. Wat een drukte van jewelste. Deze kanjers hadden nog wel 
even tijd voor een foto voordat ze weer op weg gingen naar de finish. 
Bij de finish werden de lopers door de band ingehaald en konden zij 

de welverdiende medaille ophalen.  
Super goed gedaan! Daar kan je trots op zijn. 
 
Natuurlijk konden wij dit allemaal niet zonder onze sponsors: 
Paprika’s - Gebr. Haak Paprika’s  
Komkommers - Komkommerkwekerij Kees Hendriks 
Koekjes - Bakkerij ’t Stoepje 
Watermeloen - Jumbo Nootdorp  
IJsjes - Dijksman & Partner 
 
BEDANKT!!!!!!! 
 
Namens de avondvierdaagse commissie iedereen bedankt voor de 
inzet en tot volgend jaar. 

MEDAILLES 
Het was een hele klus om de 
medailles uit te zoeken, maar als het 
goed is heeft iedereen de juiste 
medaille ontvangen. Mocht dit 
onverhoopt toch niet het geval zijn, 
dan horen wij dat graag en zorgen we 
ervoor dat je alsnog de juiste medaille 
krijgt.  
 
 
Groet, 
De avondvierdaagse commissie 
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