
   

 

 
 
 

TOESTEMMING PUBLICATIES FOTO’S EN VIDEO’S 

HERHAALDE OPROEP! 310 OUDERS HEBBEN AFGELOPEN WEKEN DE LIJST 

INGEVULD. NOG 252 OUDERS TE GAAN. OP NAAR EEN 100% DEKKING. 
We zijn er dus nog lang niet, we vragen u het formulier “Beeldgebruikvoorkeuren” op Social Schools 3.0 in te 
vullen. Het handigste is dit vanuit de app te doen. Open de app, klik op de naam van uw kind en dan ziet u 
een balkje “Beeldgebruikvoorkeuren”. Als u daarop klikt ziet u onderstaande mogelijkheden en kunt u uw 
voorkeur aangeven. Heeft u meerdere kinderen op school dan moet u dit voor ieder kind apart invullen. Ziet 
u bij het kind niet het balkje “Beeldgebruikvoorkeuren” dan moet u de app even updaten. Voorkeuren kunt u 
ten alle tijden aanpassen.  Meteen doen! Bedankt! 
 

TEZ.TWEEDEHANDJE 
Tweedehandskinderkledingbeurs  
Zondag 6 oktober van 10:00 tot 12:00 in de aula van de Jozefschool. 
Opruiming tussen 12:30-13:00, kleding is dan een euro per stuk en de jassen voor de helft van de prijs. 
Zeer ruime keus winterkleding in de maten 98 t/m 176. 
www.teztweedehandje.jouwweb.nl 
 

 

UITVOERING HARMONIE 
Harmonie Nootdorp goes to America 
Op zondag 3 november geeft Harmonie Nootdorp twee concerten met een 
Amerikaans tintje. Een matinee om 15.00 uur waar de slagwerkgroep, het starters- 
en opleidingsorkest spelen. En een avondvoorstelling om 19.30 uur verzorgd door 
het harmonieorkest. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via voorzitter@harmonienootdorp.nl, matinee €10,-, 
avondconcert € 12,50,  kinderen <12 jaar € 5,- 
 
 
 
 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING OUDERRAAD 
Op woensdag 9 oktober is het weer zover, de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de 
Oudervereniging.  Vorig jaar hebben we deze voor het eerst op de woensdagochtend gehouden om te 
bekijken of de opkomst hoger zou zijn. Dit was het geval met een opkomst van 3 ouders ten opzichte van 1 
het jaar ervoor.  
Uiteraard vinden wij het jammer dat de opkomst zo laag is maar anderzijds kunnen we het ook opvatten als 
dat u tevreden bent met wat wij als Ouderraad doen en geen opmerkingen heeft over hoe wij onze taak 
uitvoeren en de bijbehorende financiën. We beschouwen het dus maar als een 
compliment!  
U bent van harte welkom op woensdag 9 oktober om 8.30 uur in de aula. De koffie 
met een koekje staat dan klaar. We zullen het kort houden zodat u om 9 uur weer 
op pad kunt naar de sport, winkel of andere bezigheid. In de bijgevoegde 
documenten vindt u de agenda en de jaarstukken. 
 
We zien u graag! 
Marieke Obbens-Kunz,  
Voorzitter Ouderraad 
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EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2020 
De voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communieviering in 2020 gaan zo 
zoetjes aan van start. Op 26 november organiseren we een informatieavond 
voor ouders van kinderen die hun Eerste Heilige Communie willen gaan 
doen. In principe is de voorbereiding gericht op kinderen uit groep 4 en 5. De 
informatieavond start om 20 uur en is in de Balthasar zaal van de pastorie 
aan de Veenweg (rechts naast de kerk). 
 
Op de informatieavond zullen we ingaan op het programma, de activiteiten, 
de hulpmiddelen en de verwachte bijdrage van de ouders in het traject om de 
kinderen voor te bereiden op een mooie viering en dag. We zullen gebruik 
maken van de methode Blijf dit doen. Na de informatieavond krijgt u een link 
toegestuurd waarmee u uw kind definitief kunt inschrijven. 
 
De Eerste Heilige Communie viering zelf zal plaatsvinden op zondag 17 mei 2020. Voor verder informatie 
en aanmelden voor de informatieavond kunt u zich wenden tot EHCNootdorp@ParochieChristusKoning.nl 
  
We kijken er naar uit om u te ontmoeten op 26 november. 
Namens de Werkgroep Eerste Heilige Communie Nootdorp 
  

 
TUINOCHTEND 
Afgelopen zaterdag was de eerste tuinochtend van dit jaar. Er waren 5 ouders, helaas 
niet zoveel maar er is wel veel werk verzet. Zo zijn de rozenstruiken gesnoeid, zijn 
bomen gekort op het kleuterplein en is er heel veel klimop rond het gebouw 
weggehaald. Geweldig bedankt weer voor jullie hulp. Tot de volgende tuinochtend.  
 
 

 

Onze Jarigen 
Tot aan het verschijnen van de volgende nieuwsbrief 

vieren de volgende leerlingen hun verjaardag. 
Gefeliciteerd allemaal! 

 
5 oktober 3A Bram Mooijman 

      
7 oktober 4C Jasmin Khuu 

      
7 oktober 5A Luciano Goedhardt 

      
7 oktober 8C Luuk de Graaf 

      
9 oktober 1/2A Dayzee Fortes 

      
9 oktober 6D Yenna Nederpel 

      
10 oktober 5A Noah Straver 

      
10 oktober 5B Luc Hohage 

      
11 oktober 1/2C Wassim El Galgamony 

      
11 oktober 3C Naomi Beugelsdijk 

      
11 oktober 5C Benjamin Idzenga 

 

Nieuwe leerlingen 

 Sinds het verschijnen van de vorige 

nieuwsbrief is begonnen op school    

Wessel van Bolhuis                groep 1/2b  

Welkom op de Jozefschool! 
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KLUSTEAM 
Ook het klusteam is afgelopen maandag weer van start gegaan. Net als bij het tuinteam een magere opkomst. 
Acht ouders zaten om zeven uur aan de koffie. Na het doornemen van de klussenlijst ging men aan de slag. 
Er is het nodige meubilair verhuisd van de orthotheek naar een nieuwe ruimte hiervoor. Er zijn kastjes 
voorzien van zwenkwieltjes, lijnen opgehangen, een whiteboard bevestigd en planken in een magazijn 
verstevigd. Tot slot is in het OLC een deel van de kasten weggehaald en is de indeling van de computers 
aangepast. Ouders bedankt weer voor jullie inzet en tot de volgende klusavond. 
 

DAG VAN DE LEERKRACHT 
Er zijn heel wat feestdagen die een plek hebben op onze kalender. Een deel van die feestdagen is van 
oudsher ontstaan en gebleven. Er zijn ook meer recente feestdagen die centraal staan rond een (beroeps-
)groep en in het leven zijn geroepen om juist die groep die dag extra in het zonnetje te zetten. 
Om u een beeld te geven; we hebben moederdag, vaderdag, dierendag (vandaag!), Valentijnsdag en …. 
Op 5 oktober wordt de Dag van de leerkracht “gevierd”, een dag waar in 88 landen wereldwijd aandacht 
aan besteed wordt.  
Hij staat 1 dag per jaar op de agenda, maar wij als directie zijn iedere dag heel blij met ons team van 
leerkrachten! Daarom willen we in deze nieuwsbrief graag een “ode” brengen aan onze leerkrachten; 
 
Samen zijn wij de Jozefschool, 
Met onze leerkrachten als stevige ruggengraat 
Een sterk team, met mooie mensen 
Waarbij het om goed onderwijs geven gaat! 
 
Iedere leerkracht zijn eigen talent en zijn eigen touch 
Om onderwijs te geven in al zijn pracht 
Met de leerlijnen en leerlingen als basis 
Zetten zij de kinderen dagelijks in hun kracht 
 
Wij prijzen ons heel gelukkig met ons team, 
Hun inzet, betrokkenheid, creativiteit en liefde voor het kind 
Wij spreken onze enorme waardering uit, 
Dat mag u ook doen, als u hetzelfde vindt! 
 
Marcel & Hester 
Directie Jozefschool 
 

ONTWIKKELINGSGESPREKKEN 
Komende week maandag en woensdag zijn de ontwikkelingsgesprekken voor de groepen 3 t/m 8. Deze 
gesprekken worden ’s middags en ’s avonds gehouden. We willen de ouders die ’s avonds komen vragen 
gebruik te maken van de ingang bij de aula op het Tante Nel plein. De andere hekken en deuren zijn dan 
dicht. We zullen die dagen ook de gevonden voorwerpen in de aula leggen. Loop even langs als u wat kwijt 
bent.  
 

Agenda 
Dag Datum  

Maandag  7 oktober Ontwikkelingsgesprekken 3 t/m 8 

Woensdag  9 oktober Algemene ledenvergadering OR, aanvang 08.30 uur. 

Woensdag  9 oktober Ontwikkelingsgesprekken 3 t/m 8 

Vrijdag  11 oktober Nieuwsbrief 6 komt uit 
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