
   

 
 
 
 
 
 

TERUGBLIKKEN EN VOORUITKIJKEN 
Het eind van een jaar roept altijd iets melancholisch over zich af … Je kijkt voor jezelf, maar ook met elkaar 
vooruit naar het nieuwe jaar dat voor je ligt, in dit geval ook een bijzonder jaar want, we hebben het 2e 
decennium van deze eeuw erop zitten! Maar voor we vooruit kijken, kijken we graag even terug op het 
afgelopen jaar, wat hebben we het afgelopen jaar gedaan en meegemaakt op de Jozefschool?  
 
We hebben onze nieuwe website “gelanceerd”, volledig in stijl 
van onze stichting. We zijn overgestapt van Digiduif (weet u 
nog) naar Social Schools als communicatieplatform. We hebben 
2 stakingsdagen gehad, carnaval gevierd in het thema “Glitter & 
Glamour”, voorleesdagen door de bovenbouw, voor de 
onderbouw. We hebben een Valentijnskaarten-actie opgezet 
door de leerlingenraad gehad, het schoolvoeltbaltoernooi is druk 
bezocht door onze school, onze projectweek stond in het teken 
van “Jozef gaat voor groen”, met als hoogtepunt onze eigen 
René RieRaRecycle. Rond Pasen hebben we de actie “Samen 
Delen” gehad voor de Voedselbank Pijnacker/Nootdorp, we 
hebben lekker gesport op de Koningsspelen, we zijn met de groepen 6 naar de “Lang Leve de 
Muziekshow” in Houten geweest. De groepen 8 hebben de eindtoets gemaakt, we hebben de 
Avond4daagse voor de 42e keer gelopen, een aantal leerlingen heeft Communie gedaan, we hebben 
massaal flessen ingezameld voor onderzoek van Mason. Nog steeds tot onze ontsteltenis zijn in mei onze 
moestuintjes vernield en door hulp van onze fantastische moestuinouders en de Intratuin en Groenrijk “De 
Wilskracht” ook weer heel snel opgebouwd! Groep 8 heeft meegedaan met een musicalwedstrijd, de 
schoolfotograaf is geweest, de groepen zijn op schoolreis geweest, naar Duinrell, de Linaeushof en de 
kleuters naar speeltuin de Kievit. In juni was het tropisch en hebben we gespeeld met water, meester Peter 
heeft alle groepen een volkdansles gegeven, we hebben een nieuwe rekenmethode aangeschaft, afscheid 
genomen van leerlingen en collega’s en nieuwe leerlingen en collega’s welkom geheten. In september een 
gezellige vrijwilligersavond, er is een promotiefilm van onze school gemaakt, groep 8 is aanwezig geweest 
bij Prinsjesdag. We hebben meegedaan aan Media Masters, 3 nieuwe ouders in de MR mogen 
verwelkomen ….. er is veel gebeurd, dit is slechts een kleine selectie …. Krijgt u ook gelijk beelden bij de 
diverse gebeurtenissen in uw hoofd, heerlijk dat herbeleven! 
 
Dan een blik vooruit, wat staat er allemaal op stapel op de Jozefschool voor 2020? 
De kleuters gaan werken met Schatkist 3 een splinternieuwe integrale kleutermethode, we gaan ons verder 
verdiepen in de ultra hippe 21st Century Skills, we gaan digitaal met de Jozefschool op social media, we 
gaan ons gedragsprotocol tegen het licht houden, de nieuwe rekenmethode wordt ook in groep 8 in gebruik 
genomen, meester Marcel gaat vanaf de zomer genieten van zijn prepensioen, we gaan aan slag met 
eigenaarschap bij leerlingen voor hun eigen leerproces en te behalen doelen, het team gaat elkaar 
ondersteunen middels collegiale consultatie, we werven een nieuwe adjunct-directeur, blijven de 
Vreedzame School inzetten om onze leerlingen sociaal emotioneel te onderwijzen en ondersteunen, de 
leerkrachten blijven zich scholen om up-to-date voor de klas te staan en …. we hebben voor na de 
zomervakantie iets moois/ leuks/ aansprekends op de planning staan, maar daarover kunnen we jullie nog 
niets delen …. Zodra dat wel kan zullen we dat zeker doen! Nog even geduld a.u.b. 
 
We willen u allemaal bedanken voor welke vorm van hulp of ondersteuning die u onze leerlingen ook heeft 
geboden! Wij kunnen het niet vaak genoeg zeggen, wij stellen jullie hulp enorm op prijs!!! 
 
Graag tot volgend jaar! We maken er met en voor elkaar weer een mooi jaar van! 
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GEVONDEN VOORWERPEN 
Deze periode tussen de herfst- en kerstvakantie hebben we weinig gevonden voorwerpen, te weinig om 
weer in de aula uit te stallen, maar we hebben wel wat liggen. Dus bent u iets kwijt van uw kind, kom dan 
na de vakantie een kijkje nemen in de directiekamer! 
 
 

VACATURES BINNEN DE LAURENTIUSSTICHTING 
Wij zijn voor onze stichting eigenlijk voortdurend op zoek naar nieuwe collega’s! Leerkrachten, intern 
begeleider, vakleerkrachten, (adjunct-) directeur … Op de website van de stichting vindt u de diverse 
vacatures! https://www.laurentiusstichting.nl/werken-bij/vacatures/ 
Wij stellen het delen van onze vacatures in uw 
netwerk enorm op prijs en staat er nu niets 
passends tussen kunt u ook altijd oriënterend in 
gesprek, dan benadert de stichting u als er wel 
iets passends komt! 
 
Voor onze school staat de vacature voor adjunct-directeur op de site! 
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In de vorige nieuwsbrief hebben we het afscheid van gymjuf Jaimy aangekondigd, we konden toen nog 
niets melden over haar opvolging, dat kunnen we nu wel! 
Vanaf woensdag 8 januari neemt juf Klára de gymlessen van Jaimy op woensdag en vrijdag voor haar 
rekening. Juf Klára heeft ruime ervaring met het geven van sport- en zwemlessen in verenigingsverband en 
wil graag haar ervaring inzetten voor het basisonderwijs.  
 
Welkom juf Klára op de Jozefschool! 
 

ATTENTIE BUURTPREVENTIE  
In de kerstvakantie zal BSO Amerigo een gedeelte aanwezig zijn, 
maar de school zal op andere dagen “leeg” zijn, dat biedt helaas voor 
sommigen een uitgelezen kans om ons pand eens van dichtbij te 
bekijken en misschien zaken te vernielen, bekladden of erger …. Zou 
u als u in de buurt bent van het pand een oogje in het zeil willen 
houden? 
We denken dat onze recent aangebracht pleinverlichting een 
preventieve werking heeft, maar extra ogen en oren zijn heel fijn. 
Ziet u iets verdachts, zou u dan contact op willen nemen met de politie 
via 0900-8844 of 112? Dank u wel! 
 

 
 
KERSTGEZELLIGHEID IN DE SCHOOL 
Wat ziet de school er altijd gezellig uit in deze tijd van 
het jaar, de klassen versierd door de leerkrachten en 
leerlingen, de gangen en aula door de versierouders en 
de bieb door de biebouders! Het ziet er allemaal super 
uit! Dank jullie wel!  
Heeft u onze grote boom in de aula zien staan met alle 
mooie sterren erin?  
Iedere ster is door een leerling versierd en voorzien 
van een mooie wens voor iemand.  
Wij zijn trots op deze mooie Jozefboom!  
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Onze Jarigen 
Tot aan het verschijnen van de volgende 

nieuwsbrief vieren de volgende leerlingen hun 
verjaardag. Gefeliciteerd allemaal! 

 
23 december 5D Lotte Desmecht 
      
23 december 7C Rosa Kleinbekman 
      
23 december 8B Alysha Eijgenraam 
      
23 december 8C Katie Hoogland 
      
24 december 6B Lisa Guit 
      
27 december 8B Duncan van Baasbank 
      
28 december 3C Xavi Roos 
      
28 december 5B Lucas Mangroelal 
      
28 december 5D Nikki Nieuwenburg 
      
29 december 5D Fely Pronk 
      
29 december 7C Anthea Arvind 
      
29 december 7C Norah Tas 
      
31 december 3A Jiya Sloot 
      
31 december 5C Vera Bromberg 
      

1 januari 3A Mohamad Jawish 
      

1 januari 3C Zoë Willemse 
      

1 januari 5A Marlow Moor 
      

1 januari 7A Matz Meijers 
      

2 januari 4A Elise Vooges 
      

3 januari 3B Mika Nederpel 
      

4 januari 6C Sanne Tas 
      

4 januari 8D Britt Nieuwenburg 
      

5 januari 1/2C Loïs Resodikromo 
      

5 januari 6C Gerben Offringa 
      

6 januari 1/2B Gijs Andeweg 
      

6 januari 4B Aiden van de Wall 
      

7 januari 6C Sem Verleg 
      

7 januari 8D Bridget Lagerweij 
      

7 januari 8D Loïs Raven 
      
10 januari 4B Giamaya Grimes 
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HERHAALD NIEUWS VANUIT DE LEERLINGENRAAD 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

 

Een bericht van de leerlingenraad, een groep van 10 enthousiaste leerlingen uit de groepen 6 t/m 8, die 

met de school meedenken over wat er vooral zo moet blijven, maar ook wat er anders of beter kan. 

We hebben met elkaar een idee voor het inzamelen van de kerstbomen, die 

nu bij u thuis staan te shinen (of bijna ..).  

De gemeente Pijnacker-Nootdorp geeft een kleine vergoeding van € 0,50 voor 

iedere ingezamelde kerstboom! 

Met het geld dat we inzamelen kunnen we speelmateriaal aanschaffen voor 

tijdens de pauzes! 

Zou u uw kerstboom in plaats van weg te gooien, willen inleveren op school? 

De kerstboom mag geen kluit hebben, dus zit die eraan, dan kunt u die er 

misschien afzagen?! 

In de week van 6 tot en met 10 januari wordt er op het schoolplein een plek 

ingericht waar we de kerstbomen verzamelen en waar de gemeente ze kan 

komen halen!  

De gemeente werkt graag mee aan deze actie van onze school!  

Kunnen we ook op uw medewerking rekenen? 

We laten natuurlijk weten wat we hebben opgehaald met deze actie EN wat we met het geld gaan doen 

voor de leerlingen! 

Super bedankt alvast! 

Fijne kerstdagen en een gezellige vakantie gewenst! 

Namens de leerlingenraad, 

Daan (8B) & Thorsten (8A)  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
  

Vr. 20 dec. 12.00 uur start Kerstvakantie  

Ma. 6 jan. Einde kerstvakantie, start school 08.30 uur.  

Vr. 10 jan. Nieuwsbrief 15 komt uit.  
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GOEDE VOORNEMENS 
 
Een nieuwjaar start traditiegetrouw ook met goede voornemens, meer sporten, gezonder eten, minder tijd 
aan werk besteden, stoppen met slechte gewoonten, noem maar op.  
 
Misschien zou u de volgende “goede voornemens” voor school ter harte willen nemen? 

- Zou u uw kind willen helpen om op tijd op school te zijn? Om 8.20 uur gaat de deur open en om 
8.30 uur starten de lessen, kinderen die later binnen komen voelen zich vaak opgelaten en de les 
wordt verstoord. 

- Is uw kind ziek of om een andere reden afwezig, zou u dat voor 8.00 uur willen laten weten, bij 
voorkeur via Social Schools of anders per telefoon, dat kan vanaf 7.45 uur. 

- Brengt u de kinderen met de auto naar school? Zou u dan rekening willen houden met het 
stopverbod dat geldt op de Sportparkweg? En als we dan toch over de auto’s hebben, zu u willen 
parkeren bij RKDEO of in de parkeervakken van de Delflandstraat of Meidoornlaan of als u geluk 
heeft voor deur op de Sportparkweg. 

- Komt u of uw kind op de fiets? Fietsen mag op de weg of op het fietspad, maar niet op de stoep. En 
het parkeren van de fietsen, dat mag op de daarvoor bestemde plekken. Als de fietsen netjes 
worden weggezet, kunnen er meer staan en vind je je fiets sneller terug! 

- Mobiele telefoons zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld, maar … gelukkig nog wel uit het 
schoolbeeld. Wij stellen het enorm op prijs wanneer u het schoolplein op komt lopen, de mobiele 
telefoon uitgaat en wordt opgeborgen. Voor volwassenen een verzoek, voor onze leerlingen een 
verplichting. 

- Als uw kind gym heeft 2x in de week is het fijn als de gymkleren op school zijn, zonder gymkleren 
wordt er helaas niet meegegymd en dat is voor iedereen heel jammer! 

- Op vrijdag hebben we fruitdag, fijn dat u daar rekneing mee houdt! Zou u ook willen denken aan de 
afspraak dat we drinken graag in een herbruikbare beker mee zien komen naar school? Iets met 
afval beperken en afval scheiden … 

- Wilt u iets bespreekbaar maken dat te maken heeft met school? Wij horen het graag! De deur staat 
voor u open! 

 
 
 

                 Gezell ige kerst d agen  en een  geluk k ig 2020.
                                                    Team  Sin t  Jozef  b asisschool .
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