
   

 
 
 
 
 

HERSTART NA DE MEIVAKANTIE 
De leerlingen, maar ook wij als onderwijs, leven altijd 
naar een vakantie toe, je hebt een x aantal weken 
tussen de voorjaarsvakantie en de meivakantie 
gewerkt. Een periode waarin je aan de slag gaat met 
de analyses van de Cito-toetsen uit februari, je 
onderwijs aanpast, toewerkt naar de einddoelen 
voor dat schooljaar. We werkten (veel te kort) aan 
het Jozefproject, zouden met elkaar Paasontbijten 
en Pasen vieren, sporten tijdens de Koningsdagspelen en nu ….. kwam er 
een niet met het blote oog waar te nemen virus tussendoor, die heel 
Nederland, Europa en de wereld in zijn greep heeft. 
 
We keken alsnog uit naar de meivakantie, want vlak daarvoor hoorden we in 
één van de vele persconferenties dat we vanaf 11 mei weer onder strikte 
voorwaarden mochten starten op school. Opluchting en blijdschap waren de 
twee emoties die overheersten binnen ons team! Eindelijk weer kinderen in 
dat lege schoolgebouw. Fysiek onderwijs mogen geven! Je beroep in een 
(half) gevulde klas mogen uitoefenen, heerlijk! 
 
Net als bij de eerste schooldag na de zomervakantie, gaat er ‘s ochtends 
zo’n spanningskriebel door je buik …. Staat alles en iedereen klaar, hebben 
we alles goed voorbereid en is de uitvoering van alle plannen op papier net 
zo soepel als in de praktijk? Die spanningskriebel voelden we maandag 11 
mei ook. Naast die spanningskriebel ook een enorme saamhorigheid, er 
samen als team, maar ook met de kinderen en u als ouders voor gaan! 
 
Het was heel fijn om te merken dat de start vlekkeloos is verlopen. De inloop was heel gedoseerd, 
volwassenen bleven buiten het hek en op afstand van elkaar, leerlingen ging heel stoer zelfstandig naar 
binnen, het ging echt super! Daar zijn we heel trots op en dankbaar voor! 
 
Ook om 14.00 uur ging het halen net zo goed. Eén ouder en een leerling 
liepen elkaar mis omdat het kind binnendoor liep en de ouder buiten om en 

dat 3 rondjes       maar als dat het ergste is. 

We zijn inmiddels 4 fysieke schooldagen verder, en 1 dag op afstand, 
hebben bijna alle kinderen weer gezien en gesproken en zijn, de laatste 2 
dagen zeker, weer hard aan het werk! 
 
Hard aan het werk, maar met oog en hart voor elkaar. De nadruk ligt deze 
periode naast het werken aan taal, rekenen, spelling en lezen ook op het 
welbevinden van iedereen. Hoe gaat het met je? Hoe heb je de afgelopen 
periode beleefd? Wat was superfijn aan thuiswerken? Wat heb je gemist 
aan school? Wat heb je geleerd over jezelf? Allemaal vragen waar we 
aandacht aan besteden in de klas. We hebben elkaar maar ook 
onderwijstijd gemist en we werken hard aan het in kaart brengen van waar 
de kinderen staan en wat ze nodig hebben, maar …  
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Ook de afgelopen weken thuis hebben ze veel geleerd. Kennis en 
vaardigheden opgedaan, waar ze mogelijk de rest van hun leven wat aan 
hebben en op terug kunnen grijpen. Dat is niet te toetsen, maar minstens 
zo waardevol! 
 
Fijn dat we er allemaal weer kunnen en mogen zijn. Ook al is het met 
ouders op afstand, we staan zeker met jullie in verbinding. Welkom terug! 
 
Meester Marcel en Juf Hester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOTHEEK OOSTLAND IS WEER GEOPEND! 
 
Maandag, woensdag, vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur. 
Vanaf 11 mei is de bibliotheek Oostland Nootdorp weer beperkt open 
voor iedereen die graag wil lezen of informatie wil opzoeken.  Op de 
site van de bibliotheek kan jij lezen welke tijden je naar binnen kunt. 
Het is komende tijd nog steeds mogelijk om boeken thuis te laten 
bezorgen maar omdat de bibliotheek ook weer open is kan je nu zelf 
heerlijk een boek uitzoeken. 

Ben jij nog geen lid? Je kan gratis lid worden als je nog geen 18 jaar bent. Je hebt dan wel een persoonsbewijs 
(ID of paspoort) nodig als je voor de eerste keer naar de bibliotheek gaat om een boek te lenen. 
In de bibliotheek mag je ook gratis boeken LEZEN. Dus je mag ook een hoekje in de zon opzoeken in het 
gebouw en lekker gaan lezen. 
Klim dus woensdagmiddag op je fiets en bezoek de bibliotheek! 

 
 
TYPECURSUS 
Ben je na de thuiswerkperiode ook helemaal los op de computer, laptop of 
tablet? Wil je misschien wel het (blind)typen beter onder de knie krijgen? Er 
zijn veel aanbieders van typecursussen die nu komen met aanbiedingen om 
daar nog dit schooljaar van te profiteren. Bijvoorbeeld van LOI Kidzz. Van deze 
organisatie geven we ook jaarlijks folders mee naar huis. Nu kun je kijken op 
www.loikidzz.nl/typen.   
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Onze Jarigen 
Tot aan het verschijnen van de volgende nieuwsbrief 

vieren de volgende leerlingen hun verjaardag. 
Gefeliciteerd allemaal! 

 
13 mei 1/2A Isabelle  
      
13 mei 4A Finn  
      
13 mei 5B Mohannet  

13 mei 7C Jonathan  
      
14 mei 5D Ranvir  
      
15 mei 1/2C Finn  
      
15 mei 1/2D Levi  
      
15 mei 4A Baley  
      
15 mei 4B Bastiaan  
      
15 mei 5D Boris  
      
15 mei 6C Tommy  
      
16 mei 1/2C Lara  
      
16 mei 7C Alex  
      
17 mei 3B Jaylen  
      
17 mei 7A Sofie  
      
18 mei 8A Loreelia  
      
19 mei 1/2A Amy  
      
20 mei 5B Amy  
      
20 mei 6D Megan  
      
21 mei 5D Mason  
      
22 mei 5A Luuk  
      
22 mei 6C Diéga   
      
23 mei 8D Maddie  
      
24 mei 1/2B Jana  
      
24 mei 1/2B Amayra  
      
24 mei 4C Dewi  
      
24 mei 5C Kenji  
      
24 mei 8D Chelsey  
      
25 mei 3B Wendy  
      
25 mei 7B Dylan  
      
27 mei 4A Jamie  
      
27 mei 5C Quinn  
      
27 mei 7C Daphne  
      
28 mei 4A Mees  
      
28 mei 7B Cathelijne  
      
28 mei 8A Brandon  

 

Nieuwe leerlingen 

 Na de meivakantie is de volgende 

leerling begonnen op school    

                 Michelle   -   groep 8b 

Welkom op de Jozefschool! 
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THUISWERKEN 
Wij hebben op school een paar kinderen gevraagd hoe het thuis ging en wat ze van het thuis werken vonden. 
Hier zijn de meningen van drie kinderen uit onze groep 7B; Cathelijne, Cas en Nevena.  
  
Cathelijne (10 jaar): Ik verveelde me heel erg in deze Coronatijd maar door het thuiswerken kon ik toch nog 
iets doen! Deze methode was wel fijn alleen ik vind het wel fijner om op school te zijn. Ik vind het ook jammer 
dat ik nog steeds heel veel online moet maken want ik doe het liever uit een boek. We hebben wel nog 
gewoon leuke activiteiten kunnen doen, dat hebben we online gedaan dan gingen we bellen met de hele klas 
bijvoorbeeld bij Koningspelen. Er waren ook twee kinderen jarig dat deden we ook via het bellen. Ik vind 
teams heel fijn om op te werken, ik bel nu ook vaker op teams met vriendinnen! Ik werkte als eerst beneden 
daar kon ik me niet concentreren dus daarom ging ik op mijn kamer bellen dat ging al beter. Ik was vooral 
eenzaam omdat ik niet kon afspreken met mijn vriendinnen. Verder kon ik niet buitenspelen met vrienden of 
vriendinnen omdat ik aan de weg woon. Ik heb wel een grote tuin met een zwembad en een trampoline dus 
daar heb ik geluk mee.   
  
Cas (10 jaar): Ik vond het thuis werken niet zo fijn want bij mij thuis is er altijd best veel afleiding. Mijn zus 
kwam vaak naast mij werken en dat is best vervelend. Mijn werk ging best wel goed. Ik miste school heel erg. 
Al mijn vrienden zag ik heel weinig. Ik zag mijn familie heel weinig. Ik had heel veel gerechten gemaakt omdat 
ik me verveelde. Een tijdje later mocht ik weer naar judo oftewel fitcross. Dit was mijn ervaring met thuisleven.   
  
Nevena (11 jaar): Ik verveelde me wel een beetje. 
Maar ik had geluk want ik mocht naar school (redactie: 
noodopvang). Daar heb ik leuke andere kinderen leren 
kennen. Het was best leuk want je deed niet alleen 
maar leren maar we deden ook hele leuke spellen 
zoals: koningsbal, buskruit, watervoetbal, handpoppen 
maken en nog veel meer. Maar als ik op woensdag 
thuis moest werken was het best saai want mijn 
moeder ging dan de hele tijd bellen en tv kijken en als 
ze belt praat ze altijd heel hard. Maar in het weekend 
hoefde ik me niet te vervelen want dan kwamen mijn 
vriendinnen afspreken. Opzich was het niet heel erg 
maar gewoon naar school gaan is wel veel fijner.   
  
Dit waren de meningen van Cathelijne, Cas en Nevena. Bedankt!   
Groetjes juf Manon, leerkracht groep 7b. 

Agenda 
 

Ma 18 mei Deel 1 van iedere groep komt op school. 

Di 19 mei Deel 2 van iedere groep komt op school 

Wo 20 mei Thuiswerken  

Do 21 + Vr 22 mei Hemelvaart 

Ma 25 mei Deel 1 van iedere groep komt op school 

Di 26 mei Deel 2 van iedere groep komt op school 

Wo 27 mei  Thuiswerken 

Do 28 mei Deel 1 van iedere groep komt op school 

Vr 29 mei Deel 2 van iedere groep komt op school 

Vr 29 mei  Nieuwsbrief 24 komt uit 
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