
   

 

 

 
 

DE JOZEFSCHOOL IN ACTIE 
De actie loopt tot nu toe voortreffelijk. Er zijn al heel veel groepen die aan één krat al niet 
meer genoeg hebben. Blijf meenemen hoor. Ook als je afgelopen week een rol beschuit 
hebt meegenomen dan is het fijn als je deze week nog iets meeneemt. Gooi bij het 
boodschappen doen een extra artikel in het karretje. U merkt er nauwelijks wat van, de 
voedselbank is er zeer mee geholpen. Nog anderhalve week en dan wordt alles opgehaald. 
We gaan er nog even voor. Alvast bedankt allemaal. Hieronder nogmaals de informatie: 
 

Sint Jozefschool start actie “Samen Delen”  
voor de Voedselbank Pijnacker / Nootdorp 

 
De goeden doelen actie van dit jaar staat in het teken van “Samen Delen” rondom Pasen.  
 
Wanneer:  
Van vrijdag 29 maart t/m woensdag 17 april 2019 staat in elke klas van de Jozefschool een 
krat van de Voedselbank. Dus vanaf maandag kun je producten meenemen. 
 

Wat:  
Producten voor een mooi Paasontbijt / Paasbrunch, denk hierbij aan: 
 
- crackers, beschuit o.i.d. (geen brood, dat hebben ze genoeg) 

- broodbeleg (pindakaas, jam, hagelslag, smeerkaas, smeerworst in blik) 
- houdbare vruchtensappen of houdbare melk 
- hard fruit zoals appels of sinaasappels 
- blikken met groenten, fruit, soep, vis of vlees 
- rijst, pasta, koffie of thee 
- margarine, olie, boter of vloeibare boter 
 

Laten we samen zorgen dat de klanten van de 
Voedselbank Pijnacker / Nootdorp door onze 
actie een mooie Pasen hebben, op woensdag 17 
april zullen de kratten opgehaald worden zodat 
de producten voor Pasen uitgedeeld kunnen 
worden! 

 
Succes allemaal, laten we van deze actie een ongelofelijk succes maken1  
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Koningsspelen 12 april 2019   groepen 1/2 

Op 12 april is het weer zover: de Koningsspelen. Op deze dag vieren wij de 
verjaardag van koning Willem-Alexander en iedereen mag deze dag in het oranje 
komen. Hij is eigenlijk op 27 april jarig maar wij gaan alvast de Koningsspelen 
spelen. De dag begint gewoon om 8.30 uur in de eigen klas. Dan krijgen we een 
ontbijt van de koning. Hij komt zeer waarschijnlijk niet zelf langs helaas maar we 
laten het ons toch lekker smaken voordat we gaan sporten. Na het ontbijt gaan de 
groepen 1 t/m 4 voor  een opening naar het Tante Nel plein. Vervolgens gaan we 
naar het sportveld naast de school om te starten met de spelletjes. De groepen 
1/2, 3/4, en 5 t/m 8 hebben een apart programma. Bij de groepen 1 t/m 4 gaan  
groepjes kinderen onder begeleiding van ouders de spelletjes spelen. Wilt u nog 
helpen, schrijf u in! Om ongeveer 11.30 uur (groepen 1/2)/ 12.00 uur (groepen 4/5) 
stoppen de spelletjes en brengen we alle spullen weer naar school. De kinderen eten hun lunch in de klas 
dus alle kinderen moeten zelf eten meenemen voor tussen de middag. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 
eten hun lunch tussendoor op het sportveld. Tijdens het sporten krijgen de kinderen regelmatig te drinken en 
eten. 
Alle kinderen zijn om 13.00 uur vrij deze dag. 
 

Veel plezier allemaal. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze Jarigen 

 Tot aan het verschijnen van de volgende  

nieuwsbrief vieren de volgende leerlingen 

hun verjaardag. Gefeliciteerd! 

5 april 1/2C Anna Davydenko 

6 april 6A Prisha Raghoe 

7 april 3A Dominique Kempke 

8 april 7A Julia Kalantari 

8 april 8A Jiani Vermolen 

9 april 1/2A Jet Smeulders 

10 april 4B Duncan Burgemeestre 

11 april 6A Naomi Rahiembaks 

11 april 7C Renée Stikkelorum 

 

Agenda 
Dag Datum  

Woensdag  10 april Schoolvoetbaltoernooi groepen 7 en 8 

Vrijdag  12 april Koningsspelen  

Vrijdag  12 april Nieuwsbrief 29 komt uit.  
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SCHOOLVOETBAL 
Afgelopen woensdag was het schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 3 t/m 6. Gelukkig hadden we goed 
weer, zelfs af en toe een zonnetje. Nou het is ondertussen wel duidelijk dat we weer een flinke plek moeten 
vrijmaken in de prijzenkast. Het ene na het andere team komt de directiekamer binnen om een beker te 
showen. Geweldig allemaal, we zijn trots op jullie! Hieronder een aantal foto’s.  
Volgende week woensdag het toernooi voor de groepen 7 en 8. Ook daar doen weer heel wat 
Jozefschoolteams aan mee. Succes dan allemaal.  
Tot slot, en dat geldt voor beide woensdagen, alle ouders die teams begeleid en gefloten hebben heel erg 
bedankt voor jullie hulp.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

RECTIFICATIE 
In de vorige nieuwsbrief stond dat Sterre uit groep 1/2F gewonnen had met de speurtocht van de project 
avond maar dat moest Steff uit groep 1/2F zijn. Dus bij deze: Steff gefeliciteerd!  
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