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Beste ouders/verzorgers,
Het aftellen tot de verjaardag van Sinterklaas is begonnen. De gangen waren al versierd door behulpzame
ouders. De kinderen hebben de klassen gezellig gemaakt met allerlei Sinterklaas- en winterknutsels en
tekeningen, de groepen zien er heel gezellig uit. De groepen 1 tot en met 4 zijn, naast werken aan de
“normale” vakken, ook een optreden aan het voorbereiden om te laten zien aan de Sint en zijn Pieten als zij
woensdag bij ons op school komen!
Gisterochtend hebben wij Pietenochtend gehad, we hebben bezoek gehad van een aantal Pieten op school
verderop in de nieuwsbrief leest u hier meer over!
Als de Sint net weer vertrokken is richting Spanje gaan wij gelijk richting Kerstmis, de school wordt
“omgetoverd” in kerstsfeer, de lichten worden (af en toe) gedimd, kerstbomen opgetuigd en we denken vast
na wat we maken voor het kerstdiner op school …. Maar zover is het nog niet!
De groepen 1/2 en de groepen 8 hebben of krijgen vandaag hun rapport mee naar huis, we wensen u
samen met uw kind veel leesplezier in het rapport.
De inschrijving voor de tafeltjesavonden voor de groepen 1/2 start komende schoolweek, via DigiDUIF
ontvangt u hier een uitnodiging voor.
Wij wensen u een gezellig weekend en alvast een gezellig Sinterklaasfeest, hier op school, maar ook bij u
thuis met vrienden, familie of uw eigen gezin.
Pepernoten groeten,
Team Jozefschool
SCHOOLFRUIT
Het schoolfruit bestond deze week uit waspeen, appeltjes en Kaki-fruit. Een Kaki lijkt op een oranje tomaat,
maar de kinderen hebben ervaren dat het een hele andere smaak heeft, veel zoeter dan tomaat.
Volgende week krijgen we sinaasappels, peren en meloen, allemaal bekende maar overheerlijke smaken!
MEDIAMASTERS
De afgelopen twee weken hebben enkele van onze groepen
7 en 8 meegedaan aan de het onlinespel Mediamasters, in
het kader van de week van de
Mediawijsheid. MediaMasters is een spannende serious
game over de kansen en gevaren van (digitale) media,
speciaal voor groep 7 en 8. Door het spelen van de game
bouwen leerlingen basiskennis op over mediawijsheid. Hoe
ga je mediawijs om met WhatsApp, privacy en nepnieuws? Leerlingen gingen samen in de klas én thuis het
avontuur aan en bundelden hun mediawijze krachten om MediaMissies te volbrengen.

Agenda
Dag
Vrijdag
Woensdag
Donderdag

Datum
30 november
5 december
6 december

Rapport groepen 1/2 en 8 mee naar huis
Sinterklaas op school
Start school 10.00 uur
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ER ZIT MUZIEK IN DE JOZEFSCHOOL
Natuurlijk weet u dat uw kind iedere week muziekles heeft van onze
vakleerkracht muziek Laurens Waagmeester. De kinderen gaan vanuit hun
lokaal naar het speciaal ingerichte muzieklokaal om daar muziekles te
volgen. We beschikken over flink wat verschillende instrumenten waar de
kinderen in de loop van het lesprogramma bekend mee worden gemaakt.
Naast de kennismaking met instrumenten wordt er in de lessen ook
aandacht besteed aan ritme, klanken, melodieën en verschillende
muziekstromingen. Het lokaal is ingericht met tafels, stoelen en instrumenten, maar …. Meester Laurens is een “ Wall of Fame” gestart met
posters van favoriete musici of artiesten van de leerlingen, er is nog genoeg
ruimte op de muur om meer posters op te hangen! Heeft uw kind een favoriete artiest en hebben jullie daar
een poster van die gebruikt mag worden in het muzieklokaal? Neem hem mee naar school! Meester
Laurens vindt er dan vast een mooie plek voor!
OPROEP VAN MEESTER LAURENS
Heeft u nog handdrums of een gitaar liggen, waar bij u niks mee gedaan wordt? Ik zou er heel blij mee zijn
als aanvulling op de al aanwezige instrumenten!
SINTERKLAAS OP SCHOOL
Woensdag vieren we natuurlijk Sinterklaas op school! Dat is het hoogtepunt van 2,5
week voorbereiding en activiteiten met en voor de kinderen. We hebben 3x een filmpje
gekregen van de Pieten, die de leerlingen om hulp hebben gevraagd.
In het eerste filmpje zagen we dat de zolen van de schoenen van de Pieten veel te glad
waren, Zielepiet is zelfs gevallen door te gladde schoenen en is door de politie naar de
dokter gebracht! De kinderen hebben ideeën mogen aandragen in een speciale
ideeënbus in de aula, hoe we de schoenen minder glad zouden kunnen maken. Er zijn mooie schoenen
gemaakt!
In het tweede filmpje gaan 2 Pieten naar de wc op school en kletsen ondertussen over de gevallen Piet, ze
willen haar graag opvrolijken! Ze vragen de kinderen om mooie tekeningen en briefjes te schrijven voor de
piet, daar wordt ze vast beter van! Maar Pietjes …. Op de Jozefschool wassen wij wel altijd onze handen
na het plassen …. ;-)
In het derde filmpje geven de Pieten aan dat Zielepiet, die met de
pijnlijke knie, heel graag naar de Jozefschool wil komen op 5 december,
maar ….. zij kan nog niet lopen, dus hoe komt ze dan op onze school?
De kinderen mogen een oplossing bedenken en tekenen of knutselen,
wij zijn benieuwd of de Pieten iets met de ideeën hebben gedaan?! We
zien het vast 5 december!

Wilt u de filmpjes thuis ook eens bekijken? Dit zijn de links naar YouTube, wij zijn heel blij met het creatieve
team die dit hebben weten te realiseren! Bedankt!

Filmpje 1: De schoenen van Piet, die werken niet! Deel 1
https://www.youtube.com/watch?v=VSkcUj_afOU&t=12sp
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Filmpje 2: De schoenen van Piet, die werken niet! Deel 2
https://youtu.be/BGZAp4zZ9SM
Filmpje 3: De schoenen van Piet, die werken niet! Deel 3
https://youtu.be/gvI2ePWjgXs
PIETENOCHTEND
Het was weer dolle pret donderdagochtend, de Pieten hebben ons verblijd met een bezoekje! Iedereen
probeerde een glimp op te vangen, het was een gedrang voor de ramen. In de groepen 1 t/m 4 kwamen de
Pieten in de klas. Op de vraag hoe oud Sinterklaas nu was, wist Piet te vertellen dat hij in ieder geval ouder
was dan Piet… Er werd gedanst en ook werd gevraagd of Piet even wilde voorlezen. Daar draaide Piet om
heen dat hij zijn bril niet bij zich had, zou het een smoesje zijn geweest? Juf Iris werd bij het buitenspelen
door Piet naar binnen geduwd, hij ging wel even buiten spelen met de kinderen. Bij meester Laurens was
het tijdens de muziekles dikke pret met de Pieten die ook even mee deden.
Wel merkten de Pieten op dat de versiering in de gang wat laag hing en dat ze er achter bleven haken met
hun mutsen. Zal Sinterklaas er dus wel onder door kunnen met zijn mijter komende woensdag?
Op de vraag of de Piet met de zere voet er woensdag bij kan zijn was het antwoord dat het nog even kijken
was hoe ze op school kan komen. We zullen het woensdag gaan zien!
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PLANNING 5 DECEMBER
Op 5 december verwachten we alle kinderen om 8.20 uur op het tante Nel plein, daar geeft de leerkracht
van de groep aan waar de kinderen mogen gaan staan. We willen ouders/ verzorgers vragen achter alle
kinderen te gaan staan (aan de kant van de school), zodat zij vrij uitzicht hebben op de Sint en zijn Pieten!
De surprises van de bovenbouw mogen vanaf dinsdag 4 december al in de klas worden gezet. Het liefst om
kwart over 3.
Op 5 december mogen de laatste leerlingen om 8.15 uur hun surprise naar binnen brengen. Bij de tweede
bel is iedereen op het plein!
Voor de zekerheid melden we dat ook de leerlingen uit
groep 1 verwacht worden op het Sinterklaasfeest en …
alle leerlingen zijn 5 december om 12.00 u vrij!
Omdat we ons kunnen voorstellen dat Sinterklaas ook bij
u thuis cadeautjes komt brengen en de kinderen daardoor
wat later naar bed gaan, worden de kinderen op
donderdag 6 december niet om 8.30 maar om 10.00 uur
op school verwacht.
Wij willen alle ouders/ verzorgers, Pieten, ouderraadleden
en leerkrachten bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan het organiseren van dit grote feest!
BEDANKT!
INFORMATIETAFEL VOORTGEZET ONDERWIJS
Vorige week was de informatieavond over de opzet van het voortgezet onderwijs in met name de Haagse
regio voor de ouders/ verzorgers van de groepen 7 en 8. Een aantal ouders heeft gevraagd wanneer het
folder materiaal van de verschillende middelbare scholen beschikbaar is.
Na de kerstvakantie zal in de hal van de groepen 8 (beneden bij de directie) een tafel staan met alle
beschikbare informatie, u bent van harte uitgenodigd daar na de kerstvakantie te komen kijken!
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NIEUWSBRIEF IN EEN NIEUW JASJE
De ouderraad verzorgt al sinds jaar en dag de lay-out van de nieuwsbrief, wij leveren als school de kopij
aan en zij maken daar iedere week weer een mooie, aantrekkelijke en overzichtelijke nieuwsbrief van, daar
zijn we als school heel blij mee!
We zijn met de ouderraad in gesprek geweest en realiseren ons dat het schrijven van de inhoud en
vervolgens het aanpassen van de lay-out niet heel efficiënt is in een tijd waarin we het allemaal (heel) druk
hebben. We hebben ons georiënteerd op de mogelijkheden die er zijn om de nieuwsbrief te schrijven in de
uiteindelijke lay-out. Word heeft hier bijvoorbeeld mooie aanpasbare formats voor.
Hulp gevraagd!
Omdat we de nieuwsbrief wel echt een Jozefschool uitstraling willen geven, zijn we op zoek naar iemand
die ons op vrijwillige basis kan bijstaan met kennis, ervaring en kunde in het maken van een hanteerbaar
format in “Jozefschool sfeer”. Waar wij als school weer een tijd mee vooruit kunnen!
Bent u iemand of kent u iemand die ons hierbij zou kunnen en willen helpen, dan houden wij ons warm
aanbevolen! Zou u dan contact op willen nemen met meester Marcel of juf Hester van de directie? We zien
uw reactie heel graag tegemoet!
VOORSTELLEN NIEUWE COLLEGA

Mijn naam is Jolanda Holen en vanaf de herfstvakantie werk ik op de Sint Jozefschool. Samen met Renate
van Kruining ben ik verantwoordelijk voor groep 4d. Op woensdag, donderdag en vrijdag ben ik in de klas.
Vanaf 1997 ben ik werkzaam in het onderwijs. Eerst heb ik 12 jaar in het basisonderwijs gewerkt, namelijk
op een montessorischool in Leiderdorp. Daarna ben ik overgestapt naar het voortgezet onderwijs en heb ik
als docent Nederlands aan diverse leerjaren op verschillende niveaus les gegeven. Nu keer ik terug naar
het basisonderwijs om mijn ervaring en kennis daar weer in te zetten.
Samen met mijn man woon ik in Leiderdorp. We hebben twee jongens die beiden studeren en op kamers
wonen. In mijn vrije tijd sport ik graag: hardlopen, racefietsen, yoga en wandelen. Verder hou ik van lezen,
naar de bioscoop gaan en vind ik het leuk om te breien.
Ik heb een goede start gehad op school en kijk terug op een leuke kennismaking met de leerlingen, de
ouders en de collega’s.
Jolanda Holen
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VACATURES OP SCHOOL
We hebben de leerlingen en ouders/verzorgers van groep 7D onlangs laten weten dat er vanaf maandag 4
februari, 2 hele fijne juffen voor de groep staan.
Voor de maand januari zijn wij hard op zoek naar een leerkracht. Heeft u een gouden tip? Wij horen hem
graag!
Ook de leerlingen en ouders/verzorgers van groep 3C zouden we graag bericht willen sturen dat we een
nieuwe meester of juf voor de groep hebben gevonden. De vacature voor deze groep, die ontstaat door het
vertrek van juf Inge naar een school in haar woonplaats Leiden, staat online op de site van de
Laurentiusstichting (zie bijgaande link), op de vacature-site Indeed en is gedeeld via Facebook. We hebben
helaas nog geen reactie op de vacature en willen uw hulp graag inroepen.
De link naar de vacature voor groep 3C:
http://www.laurentiusstichting.nl/documenten/vacatures20182019/Sint%20Jozefschool%20te%20Nootdorp%20%20Groepsleerkracht%20L10%20groep%203%20(5%20dagen).pdf
Kent u iemand die op zoek is naar een nieuwe uitdaging, op de school met de leukste kinderen (die van u
namelijk), betrokken ouders en een fijn team, dan houden wij ons warm aanbevolen!
Wij hopen u spoedig te kunnen melden dat we alle (tijdelijke) vacatures hebben vervuld.

Onze Jarigen
Tot aan het verschijnen van de volgende
nieuwsbrieven vieren
de volgende leerlingen hun verjaardag:

Dag
Vrij
Zat
Zon
Ma
Di
Woe
Woe
Do
Do

Datum
30 nov
1 dec
2 dec
3 dec
4 dec
5 dec
5 dec
6 dec
6 dec

Naam
Senna van ’t Hof
Mendy van der Hulst
Jayden Edoo
Davy Nijhuis
Gianni Goedhardt
Tasnim Ghauharali
Nick Kempke
Lars Remmen
Cyrille Kegel

Klas
1/2F
8A
7D
6A
3A
4B
6B
3B
8C
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