
  

 

 

 

 

SCHOOLPROJECT: DE JOZEF GAAT VOOR GROEN! 
  
Gisteren hebben we het project “Jozef gaat voor 
Groen” afgesloten met een open huis van 17.00 uur 
tot 19.00 uur. Het was superdruk en heel lekker en 
gezellig. Lekker omdat de ouderraad weer 
verschillende kraampjes had verzorgd om tegemoet 
te komen aan de inwendige mens. Broodjes gezond, 
worst, hamburger en natuurlijk de, niet weg te 
denken, poffertjes. Heerlijk. Bedankt daarvoor en ook 
dank aan al die hulpouders en leerkrachten die de 
kraampjes hebben bemand. Alle bezoekers konden 

in de lokalen zien wat de groepen de afgelopen twee weken aan het project 
hebben gedaan. Het waren allemaal erg leuke resultaten. Maar dit was ook een 
goed project voor een stukje bewustwording m.b.t. hoe we omgaan met afval, ons 

milieu, de plastic soep en onze aarde.  
Ook René RieRaRecycle kwam, zoals afgesproken, 
weer langs. Gelukkig gingen we volgens hem veel 
beter om met het afval binnen de school. Op de website staat een leuk filmpje 
van dit bezoek.  
(https://www.sint-jozefschool.nl)     
 
Tot slot willen we iedereen die, op wat voor manier dan ook, meegewerkt heeft 
aan dit project heel hartelijk bedanken. Het was een leuk en leerzaam project! 
 

 
 

BELANGRIJKE OPROEP:  HELP ONS MET KNUTSELEN 
 
Jaar in jaar uit hebben de ouders van de versiergroep de school versierd. Toen de kinderen van die ouders 
naar het voortgezet onderwijs gingen, stond het versieren op een laag pitje. 
Nu wordt het tijd voor verandering. 
Inmiddels hebben we al een aantal enthousiaste ouders die de school weer 
willen opleuken. De bedoeling is dat we een eenheid willen creëren. De gangen 
en de openbare ruimtes worden in hetzelfde thema versierd. Hiervoor maken 
we grote versieringen rond de seizoenen, dus zo’n vier keer per jaar. 
Wij zoeken nu ook ouders die niet op school, maar wel thuis willen en kunnen 
knutselen.  
Voel je wat voor “thuis knutselen”? Dan horen wij dat graag.  
 
Heb je interesse om ons te helpen, of je wilt hier meer informatie over?                                                                   
Neem dan contact op met Dana van der Helm via 0654327934 of dhvanderhelm@hotmail.com. 
We rekenen op jou. 
De versiergroep                                                     
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NIEUWS UIT HET LEERLAB 
De afgelopen periode zijn we bezig geweest in het leerlab groep 7 en 8 met het project:  
Bright Ideas Challenge 
Eerst leren de leerlingen wat er speelt rondom de drie thema’s: water, voedsel en energie. Ze doen 
inspiratie op door echte innovaties te bekijken en slaan hun eerste ontwerpslag bij het bouwen van een 
auto die op zoutwater rijdt. Daarna begint het echte werk. Aan de hand van ontwerpend leren, werken 
teams in een paar stappen hun eigen bright idea uit. Zo origineel, creatief en innovatief als maar kan: 
innovaties, VR en zelfgemaakte auto’s die op zout water rijden. 
Na het inzenden van de eigen bright ideas gaat de jury druk in beraad om uit alle inzendingen de beste 
ideeën te selecteren. Voor alle drie de thema’s wordt een winnaar gekozen per regio (indeling van 
Techniekpact). De winnende ideeën nemen we serieus. De regiowinnaars zien hun bright idea 
daadwerkelijk uitgevoerd in professionele VR visualisaties, die tijdens het Generation Discover festival 
worden getoond. Hier worden ook de uiteindelijk winnaars per categorie bekend gemaakt. 
We hebben nu alles ingestuurd en het is nu afwachten op de jury. Ondertussen werken we weer aan 
nieuwe projecten vanuit de Pittige Plustorens. 

 

 
Hier is nog een stukje vanuit de eigen ervaring van Senna en Kyana: 
Bright ideas challenge  
   
In 2018 hebben we veel geleerd met bright ideas challenge. In les 1 hebben we over de uitvindingen 
gepraat. In les 2 hebben we naar zes uitvindingen gekeken over voedsel, zuinige energie en zuinig water. 
In les 3 hebben we geleerd dat je batterijen kan vervangen door zout water en jus d’ orange en we hebben 
zout water autootjes gemaakt wat best lastig was. In les 4  hebben we een uitvinding bedacht wat we nog 
helemaal gaan uitwerken, we hebben ook naar uitvindingen gekeken van andere kinderen. Van de 
basisscholen: Paulusschool uit Utrecht, Drie eenheid school uit Oldenzaal en Slingertouw uit Eindhoven. 
We zijn nu bezig met een wedstrijd, en we hopen dat we gaan winnen. Maar we denken dat niet want er 
doen duizenden scholen mee.  
Door Senna en Kyana.   
 
 

SCHOOLTUINEN 
Ben je ook zo gek op biologische groentes? Doe dan mee met de 
Nootdorpse Kindertuinen de Keizerhof! 
Op 10 april begint het seizoen van de Nootdorpse Kindertuinen de Keizerhof weer. Als je mee doet dan 
kom je tot en met september wekelijks op woensdag- of op vrijdagmiddag een uur je tuin verzorgen. Al een 
flink aantal jaren zijn aan de Laakweg in Nootdorp de Kindertuinen gevestigd. De Kindertuinen zijn een 
particulier initiatief en werken met alleen maar vrijwilligers en zonder subsidie. Elk jaar slagen wij er 
weer in om zo’n 40 kinderen een seizoen lang bezig te houden met het op een biologische manier telen van 
groenten en bloemen.  
 
Leuk? Natuurlijk!  Meld je zo snel mogelijk aan door een mail te sturen naar: info@kindertuinen-nootdorp.nl 
Neem ook eens een kijkje op onze website!! 
http://www.kindertuinen-nootdorp.nl/ 
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DIVERSE INFORMATIE 
 

SKS Alles Kids!           NOOTDORPSE HARMONIE 
 
Komende zondag (24 maart) speelt 
harmonie Nootdorp haar 
Lenteconcert in de aula van de Sint 
Jozefschool. Van 14 uur tot 15 uur 
spelen het slagwerk-, starters- en 
opleidingsorkest met daarin 
leerlingen van Nootdorpse 
basisscholen. 
 
Muzieklessen 
Wellicht vind je het ook leuk om een 
instrument te leren spelen? 
Harmonie Nootdorp heeft een eigen 
opleiding met muzieklessen op 
blaas- en slagwerkinstrumenten. 
Leerlingen krijgen wekelijks een half 
uur les van bevoegde docenten. Momenteel verzorgt Harmonie 
Nootdorp lessen op: trompet, hoorn, trombone, bariton, klarinet, 
saxofoon, dwarsfluit, fagot en slagwerk. 
Je bent van harte welkom om via ons concert kennis te maken 
met de muziek en de instrumenten van harmonie Nootdorp. Je 
kunt dan om informatie vragen bij de leden van de harmonie. 
www.harmonienootdorp.nl  
 

 

KLEDINGBEURS 
Zondag 31 Maart 
Tez Tweedehandje 
Tweedehandskinderkledingbeurs  
Van 10:00-12:00 in de aula van de Jozefschool. 
Ruime keus uit vrolijke zomerkleding in de maten 
98 t/m 176. 
 
SPAANS 
Er is nog plek voor de Proefles  Spaans, kom jij 
ook?    
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. 
www.teztweedehandje.jouwweb.nl.  

TONEELVOORSTELLING 
KinTo speelt, in samenwerking met Het Voetlicht, 
een vrolijk sprookje ANNELIE EN JODOKUS, 
geschreven Mari-Anne van der Veer-Swank en 
gespeeld door volwassenen en kinderen.  
Dit prachtige sprookje, leuk voor alle leeftijden, 
dus voor gezinnen, maar ook voor opa’s en 
oma’s, wordt u gepresenteerd door KinTo in 
samenwerking met Het Voetlicht in Theater 
CulturA in Nootdorp op 6 en 7 april om 14:00 uur. 
Kaarten à € 9,- kunt u telefonisch 06-8113 8114 
of via www.hetvoetlicht.com reserveren. 
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STUDIEDAG 
Volgende week donderdag 28 maart hebben we weer een studiedag voor het hele team. De kinderen zijn 
die dag vrij. In de ochtend krijgen we een teamtraining over Office 365. Het is namelijk de bedoeling dat we 
nog dit schooljaar “in the cloud” gaan. In de middag komen van twee uitgevers vertegenwoordigers om iets 
te vertellen over hun nieuwste rekenmethode. Wij zijn namelijk bezig met het maken van een keuze voor 
een nieuwe methode en deze twee gaan we binnenkort uitproberen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze Jarigen 

 Tot aan het verschijnen van de volgende  

nieuwsbrief vieren de volgende leerlingen 

hun verjaardag. Gefeliciteerd! 

22 maart 1/2A Owen Witlox 

22 maart 7B Dayron van Haaster 

23 maart 7A Bente Schuurmans 

24 maart 6C Federico Patitucci 

25 maart 6B Rober Baycuman 

25 maart 7A Naomi Koets 

25 maart 8A Teun de Maesschalck 

26 maart 1/2C Skye Abate 

26 maart 5A Thimon Blijleven 

26 maart 6B Zoë Onasoglou 

26 maart 8B Jill Hohage 

 

Nieuwe leerlingen 

 Sinds het verschijnen van de vorige 

nieuwsbrief hebben we op school 

mogen verwelkomen: 

Elena Girmay                    groep 1/2d 
 
Veel plezier op de Jozefschool! 
 

 

 

Agenda 
Dag Datum  

Donderdag  28 maart Studiedag, kinderen zijn vrij. 

Vrijdag  29 maart Nieuwsbrief 27 komt uit.  
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