
   

 
 
 
 

JUMBO SCHOLENVERKIEZING 
U heeft ze vast wel in de winkels zien liggen afgelopen periode: de 
bekende oranje Unox ijsmutsen. Schijnbaar zijn de acties daarmee 
voorbij en bij de Jumbo Nootdorp hadden ze zo’n 300 mutsen over.  
Afgelopen periode konden klanten op de facebook pagina van de 
Jumbo hun stem uitbrengen welke  basisschool, binnen Nootdorp en 
Ypenburg, de mutsen zou moeten krijgen. En wat denken jullie? Wij 
als Jozefschool hebben met vlag en wimpel gewonnen. 37,5% Van 
alle stemmen waren voor ons. Leuk om ook op  deze manier te zien 
dat onze school goed staat aangeschreven. We bedanken iedereen 
die zijn of haar stem op de Jozefschool heeft uitgebracht.  
Op de foto zien we een aantal leerlingen van de leerlingenraad die de 
prijs in ontvangst nemen. Deze mutsen hebben we tijdens de 
carnavalsmiddag uitgedeeld aan de kinderen van de groepen 6,7 en 8.  
 
 

 

LAURENTIUS VOLLEYBALTOERNOOI 
Op de woensdagmiddag na de vakantie, 4 maart, wordt voor de 15e 
keer het Laurentius Volleybaltoernooi gespeeld. Dit keer doen uit de 
verschillende scholen 26 teams mee, waarvan ook weer twee teams 
vanuit de Jozefschool. Omdat meester Marcel het wedstrijdschema 
maakt moest ook de loting voor de poule-indeling op school plaats 
vinden. Op de foto zien jullie Loïs en Phynn uit groep 8d de loting 
uitvoeren. Vorig jaar namen we, voor het eerst, de beker mee naar de 
Jozefschool. We zijn benieuwd of het dit jaar één van de twee teams 
lukt de titel te prolongeren!  
 

CARNAVAL – Door onze leerling verslaggever: 
In het begin van de middag kleden alle kinderen zich om. 
Ze worden geschminkt en iedereen is blij. In het lokaal 
van meester Laurens doen we sneeuw popgooien. Je 
kreeg maar 3 pogingen. In het OLC kon je koekhappen, 
kaplatoren maken, bekerflip en ook sneeuwpop gooien. 
Daar moest je een bol op een grote sneeuwpop gooien. In 
groep 3a deden we het chipsspel. Als je 6 gooide mocht 
je alles aan doen en dan chips eten. In groep 3c was er 
een estafette. Wie als eerste drie ballen in een emmer 
heeft, heeft gewonnen. In groep 6 deden we de stopdans. 
Ook erg leuk. In de andere groep 6 konden we onze 
nagels lakken en memorie spelen. In groep 4 kon je 
rummikub spelen en chips eten met handschoenen aan. 

Finn was hier heel goed in. In groep 4b kon je de toren van Pisa spelen en twister. En aan het einde deden 
we met heel de school de polonaise. Het was een gezellige middag. 
-door Yara Fortes groep 5a- 
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UIT HET NIEUWS – TELSTAR ONLINE 
 

 
 

Cas en Tygo zetten zich in voor Australië 
di 18 feb 2020, 9:30    •   413 keer gelezen   Actueel 

Nootdorp - Cas en Tygo uit groep 7b van de Sint Jozefschool uit Nootdorp kwamen met het sympathieke 

idee om lege flessen in te zamelen voor het Rode Kruis ten behoeve van de bosbranden in Australië. 

Door alle berichtgeving in de krant en op het Jeugdjournaal, hadden de jongens en hun klasgenoten 

sterk het gevoel iets te willen doen! 

 
De twee jongens zijn langs alle klassen geweest om over de actie te vertellen en de school heeft in de 
nieuwsbrief gevraagd aan ouders of zij de actie wilden steunen door statiegeldflessen in te zamelen. Er zijn 
bergen met flessen ingeleverd (wel 940!) op school, die daarna werden gesorteerd door een aantal kinderen en 
ouders. Onlangs is groep 7b de flessen in gaan leveren bij de verschillende supermarkten in winkelcentrum de 
Parade. De hele klas begon bij de Jumbo, waar zij vriendelijk werden opgevangen en werden geholpen. Maar 
ook de Lidl en Albert Heijn zijn bezocht. Uiteindelijk is er een fantastisch bedrag van 235 euro opgehaald. Al het 
geld wordt vanuit het Rode Kruis gebruikt om alle getroffenen in Australië hulp te bieden. De school is super trots 
op Cas, Tygo, alle leerlingen en juf Manon! 

 
 
 
 
 

Agenda 
24 – 28 feb Voorjaarsvakantie 

Do 5 maart Start Jozefproject 

Vr 6 maart Nieuwsbrief 21 komt uit. 
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JOZEFPROJECT 2020 
Op donderdag 5 maart, net na de voorjaarsvakantie, gaan we weer van start met 
ons jaarlijkse Jozefproject! Zoals we vorige week al in de nieuwsbrief aangaven, 
zal ons thema dit jaar ‘DIEREN’ zijn. Elke groep zal hier op zijn eigen manier 
invulling aan geven. 
Natuurlijk kunnen we ook uw hulp hier weer bij gebruiken. Heeft u misschien materialen, of heeft u iets 
bijzonders om te laten zien in één van onze groepen, werkt u met of bij dieren, heeft u misschien een 
interessant, leuk dier zélf thuis? Laat het ons weten! U kunt zelf contact opnemen met de leerkracht van uw 
groep of u kunt mij een mail (erijzen@sint-jozefschool.nl werkdagen ma – do – vr) sturen, waarin ik u in 
contact breng met de leerkracht die wellicht baat heeft bij uw aanvulling binnen het thema. 
 
Alvast bedankt! De projectcommissie. 

 
 
SCHOOLFRUIT 
Het schoolfruitproject loopt na de vakantie ook gewoon weer verder. Tot in de week van 17 april gaan we 
nog wekelijks drie stuks fruit of groente per kind krijgen. Heerlijk, meestal gaat alles schoon op. Met de 
pastinaak afgelopen keer was dat wel anders. Toch niet zo lekker om zo weg te knabbelen. Maar creatieve 
geesten hebben daar wat op gevonden: pastinaaksoep.  
Groep 6a heeft er al van gesmuld, de moeder van Johan had een heerlijke pan soep gemaakt om het 

carnaval mee af te sluiten. Nieuwsgierig: https://www.voedzaamensnel.nl/soep/pastinaaksoep/  

Smullen maar! 

Onze Jarigen 
Tot aan het verschijnen van de volgende 

nieuwsbrief vieren de volgende leerlingen hun 
verjaardag. Gefeliciteerd allemaal! 

 

22 februari 3C Elif Demir       
22 februari 4B Zoë Steeneveld       
23 februari 8C Roni Baycuman       
25 februari 6A Elijah Aways       
25 februari 6B Shivi Pirbux       
27 februari 1/2D June van den Bergh       
27 februari 6D Dinand Hof       
28 februari 3A Iris Koole       

2 maart 7C Sander van Adrichem       
3 maart 5D Noortje Bouzalmad       
3 maart 8A Steve Eldaery       
4 maart 5A Vincent Yarzagaray       
4 maart 8B Ava Buis       
5 maart 1/2C Lois van de Wall       
5 maart 5C Feline Zuiderwijk       
6 maart 3B Lieuwe Mollé 
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STUDIEDAG? WAT HEBBEN WE GEDAAN? 
Voor onze leerlingen en wellicht ook voor u is de voorjaarsvakantie begonnen. Onze leerkrachten hebben 
vandaag een zogenaamde studiedag werk. Iedereen die normaal gesproken op vrijdag werkt is aanwezig. 
We vinden het fijn om u op de hoogte te stellen wat we op een dergelijke studiedag doen. 
 
Zo’n dag is de uitgelezen kans om met collega’s te overleggen, de gespreksverslagen van de 
rapportgesprekken van afgelopen in te voeren in ons leerlingvolgsysteem en de lesmaterialen klaar te 
leggen voor na de vakantie. 
 
We hebben in de groepen 2 t/m 7 de afgelopen periode verschillende Cito-toetsen afgenomen, dat levert 
voor ieder kind een momentopname qua vakgebied, maar geeft ook de leerkracht(-en) en ons als school 
een beeld van waar we staan. We kijken vandaag per jaargroep, onder leiding van de intern begeleiders, 
wat de resultaten zijn per groep, waar we op hebben ingezet en welke doelen we onszelf hadden gesteld 
en in hoeverre die behaald zijn. Kritisch terugkijken en elkaar daar vragen over stellen geeft inzicht en input 
voor de komende periode. Naast terugkijken, kijken we dan ook vooruit. Welke doelen stellen we onszelf 
voor de komende periode, wat zetten we daar voor in? Is dat hetzelfde als de afgelopen periode? Wat 
nemen we mee en wat gaan we anders doen? 
 
De afspraken en doelen die we met elkaar maken leggen we vast in een groepsplan per vakgebied, zo 
hebben we overzicht en kunnen terugkijken naar afspraken, maar ook (tussentijds) evalueren en eventueel 
bijstellen. Het hoofddoel is uiteraard om iedere leerling het aanbod te geven dat aansluit bij zijn/ haar 
niveau en daarbij hoge verwachtingen uit te spreken. Wij willen net als u, het potentieel van iedere leerling 
benutten, zodat hij/zij zich optimaal kan ontwikkelen! 
 
Voor ons begint na deze studiedag ook de vakantie! Na de vakantie kunnen we met onze groepsplannen, 
nieuwe lesmaterialen, nieuw thema bij de kleuters (dieren net als het Jozefproject!), nieuwe decoratie in de 
klassen en op de ramen weer fris starten. 
 
We wensen u allemaal een fijne week en zien u graag weer op maandag 2 maart op school! 
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