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Waarschijnlijk kijkt u verbaast op. 

De Jozefvrienden Courant, bestaan 

de Jozefvrienden dan nog wel? Ja 

hoor. We moeten allereerst onze 

excuses maken. Ruim twee 

schooljaren hebben we niets van 

ons laten horen. Dit had 

verschillende oorzaken. 

Redactieleden die afscheid hadden 

genomen, wisselingen binnen de 

directie, werkdruk en zeker ook de 

persoonlijke omstandigheden van 

ondergetekende.  

 

De Jozefvriendenrekening hebben 

we al die tijd in stand gehouden. 

Verschillende Jozefvrienden 

hebben ook ieder jaar trouw hun 

bijdrage gestort. Dank daarvoor. 

Ook andere sponsoractiviteiten 

komen op deze rekening terecht. 

Uiteraard hebben we er ook 

uitgave van gedaan, dat leest u 

verderop in deze Courant.  

Na overleg binnen de directie 

hebben we besloten de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jozefvrienden weer nieuw leven in 

te blazen. We hebben tenslotte niet 

voor niets ruim 120 Jozefvrienden.  

Gewoon weer twee keer per jaar 

een Jozefvrienden Courant en wie 

weet volgend jaar een activiteit, 

een reünie of ? 

Uiteraard gaan we ook weer meer 

aandacht besteden aan het werven 

van nieuwe Jozefvrienden en een 

nieuwe redactie. Kortom, de 

Jozefschool is springlevend, dat 

zult u in deze uitgave lezen, maar 

de Jozefvrienden ook (weer).  

We hebben er weer zin in. Veel 

leesplezier en de 2de Courant van 

de 19de jaargang kunt u in het 

voorjaar verwachten. Tot dan! 

 

Marcel Prins.  

 

 

 

Een trouwe Jozef Courant lezer 

weet dat er in iedere uitgave een 

gedetailleerd financieel overzicht 

staat van de inkomsten en uitgaven 

van de Jozefvrienden rekening.  

Gezien de lange periode tussen de 

laatste Courant en deze is het niet 

te doen een dergelijk overzicht te 

maken. We maken gewoon een 

nieuwe start. Een start met een 

beginsaldo en twee zaken waar we 

afgelopen periode geld aan 

uitgegeven hebben: een nieuwe 

fotocamera en 28 ukeleles (lees 

daarover meer in het artikel elders 

in deze uitgave). 

 

 

Het saldo komt vanuit 

verschillende acties tot stand. 

Allereerst natuurlijk de jaarlijkse 

bijdrage van 12 euro per 

Jozefvriend. Daarnaast sparen we 

al een aantal jaren Jumbobonnen. 

Deze worden maandelijks 

ingeleverd en wij ontvangen een ½ 

procent van het totaalbedrag van 

de ingeleverde bonnen op de 

Jozefvriendenrekening. Daarnaast 

zamelen we lege pennen en stiften 

in, deze sturen we naar een 

recyclebedrijf en ook daarvoor 

ontvangen we een kleine 

vergoeding. Zo ook voor oude 

kleding en schoenen. We hebben 

daarvoor een container staan en 

ontvangen een kleine vergoeding 

per ingeleverde kilo.  

 

Al met al loopt dat iedere keer toch 

aardig op en kunnen we voor de 

school aankopen bekostigen die 

geheel ten goede komen aan de 

kinderen en die buiten de 

begroting/bekostiging vallen.  

 

U begrijpt dat we nog steeds heel 

blij zijn met deze 

Jozefvriendenrekening.  

 

 

Inkomsten: 
Saldo   €    6592,37 

   -------------- 

Totaal   €    6592,37 
 

Uitgaven: 
Digitale camera  €      404,14 

Ukeleles   €      535,00  

   -------------- 

Totaal   €      939,14 

    

Saldo per 01-11-2019 €    5653,23 

 

 

 

 

 

 

Redactief 

Financiën  Financieel overzicht  



 

 

 

 

-dat we op dit moment 570 

kinderen op school hebben, 

-dat dit minder is dan de afgelopen 

jaren, 

-dat we teruglopen qua 

leerlingaantal omdat de 

nieuwbouw om ons heen nu wel 

klaar is, 

-dat we hopen het leerlingaantal 

boven de 500 leerlingen te houden, 

-dat binnen het leerkrachtenteam 

ondertussen flink wat wisselingen 

hebben plaats gevonden, 

-dat ons hele IB (interne 

begeleiding) sectie vernieuwd is, 

-dat de juffen Sandrine en Maaike 

elders zijn gaan werken en juf 

Anne met prepensioen gegaan is.  

-dat nu de juffen Miriam, Mieke en 

Pauline de IB kamer bezetten,  

-dat we elders in deze uitgave de 

laatste teamfoto zullen afdrukken, 

-dat er onlangs een reünie op 

school is gehouden,  

-dat onze koffiekamer zich daar 

prima voor leent,  

-dat er binnenkort weer een reünie 

in de agenda staat, 

-dat de website van de school 

helemaal vernieuwd is,  

-dat onlangs Jozefbox 38 is 

uitgegeven, 

-dat dit een registratie was van de 

musical van de groepen 8, 

-dat alle Jozefboxen nog te krijgen 

zijn, 

-dat we geen jaaroverzichten meer 

maken van foto’s en 

filmfragmenten,  

-dat dit door de AVG wetgeving 

eigenlijk niet meer mogelijk is.  

-dat alle kinderen met blaren op 

hun vingers lopen, 

-dat dit iets te maken heeft met 

ukeleles, 

-dat iedereen wel erg enthousiast 

over deze instrumenten is,  

-dat het schooltuinseizoen weer is 

afgelopen, 

 

 

 

 

-dat de groepen 5 het seizoen nu na 

de grote vakantie afgemaakt 

hebben, 

-dat er reuze courgettes geoogst 

zijn,  

-dat de kinderen van de groepen 4 

het seizoen in het voorjaar weer 

opstarten, 

-dat er een directiewisseling gaat 

plaatsvinden op de Jozefschool, 

-dat ondergetekende, Marcel Prins, 

aan het einde van dit schooljaar 

met prepensioen gaat,  

-dat ik er dan 20 schooljaren als 

directeur van de Jozefschool op 

heb zitten, 

-dat de huidige adjunct-directeur 

Hester van Waart dan directeur 

wordt, 

-dat er op dit moment (dat deze 

Courant gemaakt wordt) de 

procedure is opgestart voor een 

nieuwe adjunct-directeur, 

-dat hierover in de volgende 

Jozefvrienden Courant vast meer te 

lezen zal zijn,  

-dat we ondertussen twee 

tabletkarren op school hebben, 

naast alle vaste computers, 

-dat er in iedere kar 30 tablets 

zitten,  

-dat je zo goed met de hele klas 

tegelijk aan de computer kunt 

werken,  

-dat we nu maar eens gaan 

stoppen, 

-dat we anders wel kunnen blijven 

typen,  

dat we de volgende Jozefvrienden 

Courant wel weer verder gaan. 

 

 

 

 

 

U leest het hiernaast al een keer, 

regelmatig wordt er door oud-

leerlingen een reünie 

georganiseerd. Vaak ook wordt 

gevraagd of dat op school kan. 

Natuurlijk! We hebben een leuke 

koffiekamer die zich daar 

uitstekend voor leent. Heeft u 

meteen de gehele keuken tot uw 

beschikking. Voor dit gebruik 

vragen we een vergoeding van 25 

euro. Dat is dezelfde prijs die 

personeelsleden betalen als ze de 

koffiekamer voor bijvoorbeeld een 

verjaardag gebruiken.  

Ook kunnen wij terugzoeken of we 

leerlingenlijsten hebben. Digitaal, 

maar we hebben ook een hele rij 

oude jaarboeken waar u in kunt 

komen snuffelen.  

Kortom, wilt u een reünie 

organiseren, prik een datum en  

reserveer de koffiekamer. Bij 

groepen boven de 50/60 personen 

kan natuurlijk ook de aula gebruikt 

worden.  

 

Hieronder een aantal foto’s van de 

koffiekamer. 

 
 

 
 

 

Wist u ….. Reünie  



 

 

Hieronder een artikel uit de 

nieuwsbrief van september 

2002: 

 

Was de verhuizing naar het 

nieuwe gebouw bij de start van 

het schooljaar 2001/2002 achter 

de rug, lange tijd stonden nog 7 

verhuisdozen ingepakt. Zeven 

dozen vol met bekers, vaantjes 

en andere trofeeën. Alles bij 

elkaar bijna 100 jaar sportieve 

geschiedenis van de school. En 

zo’n stuk geschiedenis die je 

niet zomaar weg. Dus wij op 

zoek naar een geschikte plaats 

voor een nieuwe prijzenkast. 

Maar dan niet zo’n kleine, nee 

we moesten er wel alle dozen in 

leeg kunnen maken. Al snel 

werd het idee geboren om 

boven de boekenkasten in de 

nieuwe bibliotheek een 

prijzenkast te maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelukkig zag ook een vader uit 

het klusteam dit zitten en deze 

heeft de kast thuis, in drie 

delen, gemaakt. 

Vlak voor de zomervakantie is 

de kast geplaatst.  

Toen nog glasplaten en 

plexiglas schuifdeuren besteld 

en klaar was de kast. In de 

laatste week van de grote 

vakantie hebben we de laatste 

verhuisdozen uit kunnen 

pakken. Alle prijzen staan nu 

keurig, zelfs zo dat we nog in 

kunnen schikken. Waarom? 

Omdat we natuurlijk net zo 

sportief doorgaan als in het 

verleden en er ruimte genoeg 

moet zijn voor nieuwe bekers. 

De prijzenkast is geheel 

bekostigd vanuit de 

Jozefvrienden. En bent u als 

ouder of als reünist een keer op 

school, loop er gerust naar toe.    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de Jozefvrienden Courant van 

september 2004 stond een artikel 

over onze schoolreis naar 

Drievliet. Herkent u ze op de 

onderstaande foto? Juf Sandrine, 

juf Maaike en juf Conny. Alleen juf 

Conny werkt op dit moment nog op 

de Jozefschool.  

 

Het afgelopen schooljaar zijn we 

in juni met de hele school naar 

Drievliet geweest. Dit omdat de 

school afgelopen schooljaar 95 jaar 

bestond. We hadden geluk: het was 

een zonovergoten dag. ’s Morgens 

vroeg al reden er drie bussen voor. 

Deze pendelden heen en weer om 

de kinderen uit de groepen 1 t/m 5 

naar Drievliet te brengen. De 

kinderen uit de groepen 6 reden 

met ouders mee, terwijl de 

kinderen uit de groepen 7 en 8 met 

de fiets richting Drievliet gingen. 

Het was een gezellige dag, de 

jongste liepen in groepjes onder 

begeleiding van een ouder, de wat 

oudere kinderen zwierven 

zelfstandig door het park. Van 

achtbaan naar spookhuis, van 

monorail naar draaimolen. De 

wildwaterbaan, waarschijnlijk door 

de hoge temperatuur, was favoriet, 

zoals u ziet op de foto ook bij de 

leerkrachten van de groepen 5,7 en 

8. Maar helaas kwam aan al die 

speelpret ook weer een eind. Na 

een heerlijk ijsje ging iedereen 

weer op dezelfde manier richting 

school om vervolgens te kunnen 

terugkijken op een leuke geslaagde 

dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de oude doos ……. 



 

 

Sinds begin oktober zijn ze er 

eindelijk: de ukeleles. Een 

kleine variant van de gitaar met 

dit keer niet zes snaren maar 

vier. Makkelijk te bespelen en 

erg leuk om t gebruiken in de 

klas. Als muziek meester was ik 

opzoek naar een nieuwe 

uitdaging voor de leerlingen 

waarbij ze allemaal individueel 

bezig konden zijn met een 

instrument. Nu bespeelde we 

wel keyboards en drums, maar 

waren er nooit genoeg voor elk 

kind waardoor men moest 

wachten en zo minder interesse 

hadden in de instrumenten.  

Waarom nou ukeleles? 

Kinderen zijn in het onderwijs 

bezig met het behalen van  

 

 

succeservaringen: het halen van 

een toets, het volhouden van 

een conditie test, het leren 

spelen van een instrument. 

Omdat de basis van de ukelele 

zo goed te spelen is, hebben de 

kinderen een snelle 

succeservaring met het 

instrument en zullen ze het ook 

meer willen spelen. Dit is nu 

precies wat er gebeurd op de 

Jozefschool. De kinderen zijn 

super enthousiast en kunnen 

niet wachten om weer achter de 

ukelele te springen.  

 

Wat spelen we? 

We spelen veel klassiekers als 

Row your boat en The lion 

sleeps tonight, maar ook 

popliedjes die we nu op de 

radio kunnen horen.  

Op Youtube zijn veel 

meesspeelvideo's te vinden 

waarbij de kinderen alleen de 

plaatjes moeten volgen en zo al 

een nummer kunnen spelen.  

Weer een snelle manier om 

muziek te maken en 

succeservaringen te creëren.   

Enorm bedankt voor uw 

bijdragen, 

Laurens Waagmeester 

(Vakdocent muziek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondanks het feit dat het rondom 

de Jozefvrienden enige tijd stil 

is geweest durven we u toch 

weer om uw jaarlijkse bijdrage 

van € 12,-- te vragen. Een 

aantal Jozefvrienden heeft voor 

dit schooljaar 2019-2020 al 

betaald omdat zij dit jaarlijks 

automatisch doen. Dank 

daarvoor. We hopen dat ook u 

het “Jozefvriend zijn” weer wilt 

oppakken en uw bijdrage 

overmaakt. U leest het 

bijvoorbeeld al hiernaast dat we 

er dankbaar leuke dingen mee 

kunnen doen.  

 

U kunt dit overmaken op 

bankrekeningnummer: 

1373.54.657 t.n.v. 

Jozefschool Nootdorp.  

Vermeldt bij uw betaling 

achternaam en voorletters.  
 

Alvast hartelijk dank. 

 

Mochten uw adresgegevens niet 

meer kloppen,  u wilt uw  

lidmaatschap opzeggen of u 

wilt nieuwe Jozefvrienden 

aanmelden, laat dit dan weten 

d.m.v. een mail te sturen of 

even te bellen. Zie gegevens 

hieronder.  

 

 

Jozefvrienden Courant 

COLOFON 
De Jozefvrienden Courant is een uitgave 

van de Sint Jozef Basisschool te Nootdorp 

en verschijnt 2 keer per  schooljaar in een 

oplage van 150 stuks. 

 

Postadres redactie: Sportparkweg 6-8, 

2631 GA Nootdorp. 

 

Email: jozefschool@laurentiusstichting.nl 

Redactie en vormgeving: 

Marcel Prins. 

Advertenties: 015-3109654 

Bezorgklachten: 015-3109654, maandag 

t/m vrijdag van 08.00 – 17.00 uur. 

 

 
 

Ukelele’s op school….. Uw bijdrage 
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