
  

 

 

 

 

SCHOOLPROJECT: DE JOZEF GAAT VOOR GROEN! 
De Jozefschool wordt steeds groener.  Dat is in de klassen al goed terug te 
zien. Ook zijn de kinderen al veel te weten gekomen over duurzaamheid, afval 
scheiden, plastic soep en alles wat met een groene leefomgeving te maken 
heeft. Vanaf vandaag kunt u uw kleding in het OLC inleveren voor de  
KLEDINGRUILBEURS. De kleding graag zelf netjes op de daarvoor 
aangegeven tafels neerleggen. Maat … t/m 110, 116 t/m 128, 134 t/m 146 en 
152 t/m 176.  Het doel van de ruilbeurs is om kleding een tweede leven te 
geven. Heeft u geen kleding ingeleverd, dan mag u de 21e wel kleding 
meenemen.  
 
AFSLUITING: 

Op donderdag 21 maart is de afsluiting van het Jozefproject. Vanaf 17.00 uur zijn ouders en kinderen van 
harte welkom op school. Als extra uitdaging ligt er in de aula voor iedereen die durft een puzzeltocht klaar. 
Nu we toch duurzaam bezig zijn: neem 
voor de speurtocht zelf een pen mee!  
Daarnaast zijn er in de school nog veel leuke 
en interessante weetjes over het thema te 
vinden. De afsluiting duurt tot 19.00 uur.  
 
HULPOUDERS  (Herhaalde oproep) 
Tijdens de afsluiting op 21 maart kunnen we 
heel goed ouderhulp gebruiken. In de aula 
en/of op het schoolplein hebben we diverse 
kraampjes met lekkernijen die we verkopen ten 
behoeve van de school.  
 
We hebben hulp nodig om 15.15 uur bij het 
maken van de broodjes en het opzetten van de 
kramen 
We hebben hulp nodig bij de kramen van 17.00 
tot 18.00 uur of van 18.00 tot 19.00 uur 
We hebben hulp nodig bij het opruimen vanaf 
19.00 uur. 
 
U begrijpt vele handen maken licht werk! Bij alle 
lokalen hangen intekenlijsten. Dus als u kunt 
noteer uw naam en email-adres daarop. Heeft 
u meerdere kinderen dan graag maar op 1 lijst 
intekenen, maak niet uit bij welke groep. Graag 
duidelijk schrijven. U krijgt dan in de week 
ervoor een email met meer informatie. 
 
Mocht u niet bij de klas komen om uw naam op 
de lijst te zetten kunt u ook u naam en email 
adres mailen naar de leerkracht. Zij/ hij draagt 
er dan zorg voor dat u op de lijst komt. 
 
Werkgroep Jozefproject. 

  15-03-2019  

  26 e  jaargang  

  Nummer  25  

Redact i e  :  Ouderraad   

E indredact ie:  Marcel  Pr ins  

joze fschool@laurent iusst icht ing.n l   

mailto:jozefschool@laurentiusstichting.nl


 

De Nieuwsbrief verschijnt wekelijks  en wordt verzonden via DiGiDuif. Kopij aanleveren via  

jozefschool@laurentiusstichting.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. 

Nieuwsbrief Sint Jozef Basisschool               Pagina 2 van 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Heeft u het filmpje van het bezoek van René RieRaRecycle al bekeken? Surf naar 
www.sint-jozefschool.nl, onder de agenda op het voorblad staat het filmpje. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Veel kijkplezier! 
 
 
 

 
SCHOOLVOETBALTOERNOOI  2019 
  
Op woensdagmiddag 3 en 10 april vindt het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi onder de 
Nootdorpse basisscholen plaats. Inmiddels weten de kinderen op welke dag hun eigen team 
gaat spelen. Het toernooi start om 13.00 uur, hierdoor mogen de kinderen die deelnemen 
aan het toernooi van de groepen 5 t/m 8 die dag om 12.00 uur uit school i.p.v. 12.30 uur. 

Zorg ervoor dat je zeker om 12.45 uur bij SV Nootdorp bent. Kom je met je team en begeleider melden bij 
de juf of meester van de Jozefschool die in de kantine van SV Nootdorp aanwezig is! Het toernooi is rond 
17.00 uur afgelopen. Let op: draag je Jozefshirt tijdens deze dag. Je krijgt dit shirt van je eigen juf of 
meester. 
  
Vanuit de organisatie van SV Nootdorp hierbij nog een mededeling:  
Aan alle ouders, toeschouwers  en belangstellenden van de schoolvoetbaltoernooien: 
Helaas hebben wij moeten constateren dat er afgelopen jaar tijdens de schooltoernooien enkele 
ouders zich tijdens het toernooi negatief gedragen hebben. Bijvoorbeeld het commentaar geven 
op scheidsrechterlijke beslissingen.  Dit vinden wij een kwalijke ontwikkeling. Het toernooi is 
bestemd voor de kinderen. Zij willen gewoon een middag lekker voetballen en plezier hebben. Het is 
hartstikke mooi dat er toeschouwers zijn, maar steun de kinderen in positieve zin. Als wij, de 
organisatie, negatief gedrag van de ouders constateren tijdens de schoolvoetbaltoernooien, zullen 
wij u hier op aanspreken. In de voetbal is de volgende regel gesteld: de scheidsrechter beslist. De 
organisatie staat achter de scheidsrechterlijke beslissingen die genomen zijn. Protesteren of 
commentaar geven heeft geen zin en geeft alleen maar vervelende situaties. 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
  
Ook wij verwachten en wensen iedereen een gezellige en sportieve middag! 
Meester Levy en meester Pim 

Agenda 
Dag Datum  

Vrijdag  15 maart Nationale onderwijsstaking – school is gesloten.  

Donderdag 21 maart Afsluiting project, Open Huis van 17-00-19-00 uur 

Vrijdag  22 maart Nieuwsbrief 26 komt uit 
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HALLO ALLEMAAL 
 
Op vrijdag 12 april staan de Koningsspelen op het programma. 
Wij zijn hier al heel druk mee bezig, het gaat super leuk 
worden, maar wij hebben toch nog even een oproep.  
Zeker bij de bovenbouw hebben wij grote behoefte aan ouders 
die een spel willen begeleiden. We hebben nu niet genoeg 
helaas.  
 
Dus als u kunt helpen vrijdag 12 april (van 08.30 - 13.00) geef het door aan de groepsleerkracht van uw 
kind. Opa's of oma's zijn ook van harte welkom! 
 
Alvast bedankt 
Met sportieve groeten, de sportdagcommissie 
 
 
 

SALT WATERCAR 
Groep 8 heeft op 12-3-2019 een auto die op zout water rijdt gemaakt. Als eerste moest je de auto 
in elkaar zetten. Wat je zelf nodig had was: zout en water voor de motor (je kan ook jus d’orange, 
citroensap of cocos melk voor de motor gebruiken). Zo gingen de elektronen bewegen. 
Wanneer alles in elkaar zat en de wielen begonnen te draaien hielden we een wedstrijd wie de 
snelste auto had en de winnaars waren Sha’raisa en Aidanas. 
 
Geschreven door Kira Tophoven 8B 
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SPAANS 
Op woensdag 27 maart van 13:00 tot 13:45 wordt een proefles Spaans gegeven voor kinderen uit groep 5 
t/m 8 in lokaal 15 op de Sint Jozefschool. De proefles is gratis en wordt verzorgd door een docente Spaans 
met ruim 20 jaar ervaring. Voor kinderen die geïnteresseerd zijn in een vervolg, organiseert Kallpa een 
cursus Spaans op de woensdag middagen (13:00 tot 14:00) op de Sint Jozefschool. U kunt uw kind 
aanmelden voor de proefles Spaans via e-mail: tessy.vitor@kallpa.nl. 
 

 
OUDERVRAGENLIJST 
Helaas hebben pas 53 van de 450 ouders de vragenlijst ingevuld. Hij staat nu langer 
“open”, tot 18 maart.. Dit weekend heeft u dus nog de gelegenheid de lijst in te vullen. 
We hopen dat u massaal de moeite wilt nemen dit te doen waardoor we straks de 
uitslagen als representatief kunnen beschouwen.  
Alvast bedankt, Marcel Prins.  
 
 

DE VREEDZAME SCHOOL BLOK 5 
Beste ouders, 
 
We hebben blok 4 afgesloten. Dat blok ging over ‘we hebben hart voor 
elkaar’, waarbij we gesproken hebben over verschillende gevoelens 
herkennen. Bij jezelf en bij de ander. En ook hoe daarmee om te gaan. 
Wat heb je zelf nodig en wat kun je voor een ander betekenen? 
 
Deze week starten we met blok 5 ‘we dragen allemaal een steentje bij’. 
Dit blok gaat in op het samen verantwoordelijk zijn voor de omgeving en 
voor het positieve klimaat in de groep. We stimuleren een actieve 
betrokkenheid bij de kinderen. We oefenen een democratische vorm van 
leiding geven zonder ‘de baas te spelen’. Daarnaast stimuleren we de 
kinderen om elkaar te helpen. Niet alleen bij praktische taken, maar ook 
bijvoorbeeld bij het oplossen van conflicten (mediatie).  
Hieronder is de link van onze site waarop de kletskaarten van De Vreedzame School te vinden zijn. Per 
jaargroep staan er kaarten bij ieder blok. U kunt nog na kletsen met uw kind over blok 4, maar vanaf 
volgend week ook mee kletsen over blok 5. 
 
https://www.sint-jozefschool.nl/ouders/de-vreedzame-school/ 
Vriendelijke groeten van de stuurgroep DVS 
 
 
KLEUTERFEEST 
Op woensdag 27 maart is het weer zover: de juffen van de groepen ½ vieren dan hun verjaardag. De juffen 
houden dan een groot dierenfestijn en jij bent hiervoor uitgenodigd ! Je hebt hiervoor al een uitnodiging 
gekregen van je juf. Weet je wat er zo leuk is aan deze dag ? Je mag verkleed naar school komen. Dus ga 
maar alvast verzinnen in welk dierenpak je naar school wil komen. Je hoeft deze dag geen eten en drinken 
mee de nemen, daar wordt voor gezorgd. Het feest duurt tot 11.30 uur. De kinderen van groep 1 komen 
deze dag ook naar school toe. We zien je graag dan. Het gaat weer erg gezellig worden !  
 
De juffen van de groep ½  
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KINDEREN VOOR KINDEREN 
Hoi! Ik ben Mathijs en ik zit in groep 7D. 
De kinderen uit mijn klas weten het al een tijdje, maar in november heb 
ik auditie gedaan voor Kinderen voor Kinderen. Na een paar heel 
spannende auditierondes en een heel weekend workshops volgen, ben 
ik samen met nog 14 andere kinderen gekozen voor het nieuwe 
Kinderen voor Kinderen koor! Op de website van Kinderen voor 
Kinderen kunnen jullie in een vlog zien hoe de audities verliepen. 
Het is erg leuk om bij Kinderen voor Kinderen te zitten, want ik mag 
allemaal leuke dingen doen. Afgelopen week mocht ik bijvoorbeeld 
samen met een ander koorlid, onze zangcoach én Miss Montreal een 
klas bezoeken. Ook zijn we nu flink aan het oefenen voor de 
Koningsspelen op 12 april. Op die dag zal ik niet op de Jozefschool zijn, 
maar mag ik ergens op een school in Nederland, optreden voor onze Koning! Zoals jullie vast wel weten 
wordt er altijd speciaal voor de Koningsspelen een liedje gemaakt. Dit jaar heet het liedje ‘Pasapas’. Deze 
week komt het liedje uit en kunnen jullie het ook eindelijk horen én zien in de videoclip. Ik ben benieuwd 
wat jullie ervan vinden! 
 
Willen jullie meer te weten komen over mijn avontuur bij Kinderen voor Kinderen? 
Neem dan eens een kijkje op: https://kvk.bnnvara.nl/koor/mathijs 
Je kunt mij ook volgen via Instagram onder het account van Kinderen voor Kinderen of mijn eigen Kinderen 
voor Kinderen account: mathijs_kvk 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze Jarigen 

 Tot aan het verschijnen van de volgende  

nieuwsbrief vieren de volgende leerlingen 

hun verjaardag. Gefeliciteerd! 

16 maart 5B Victoria Goossens 

17 maart 1/2F Liene Fonkert 

17 maart 8C Sebastian Petrina 

18 maart 1/2E Danielle Human 

18 maart 4A Deven van Calsteren 

19 maart 3B Lisa Nowee 

19 maart 4D Hailey MC Cutcheon 

19 maart 8B Ties Goemans 

20 maart 8A Demi Alihusain 

21 maart 3C Daphne Cheng 

21 maart 7A Carmen Nijeboer 

21 maart 7C Emily de Kok 

 

Nieuwe leerlingen 

 Sinds het verschijnen van de vorige 

nieuwsbrief hebben we op school 

mogen verwelkomen: 

Maliq Gönen                groep 1/2d 
Amélie van Rooij          groep 1/2f 
 
Veel plezier op de Jozefschool! 
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