
  

 

 

 

 

CARNAVAL 
 
Afgelopen dinsdagmiddag hebben we, als Nozefpiepers, weer genoten van een 
gezellig carnavalsfeest. De één was nog mooier verkleed dan de ander. Van 
prinsessen tot dino’s, van politieagenten tot hippies. In alle groepen waren spellen 
uitgezet en de kinderen konden deze in groepjes doen. Bij de meeste spellen 
stonden ouders om het allemaal in goede banen te leiden. Bij de kleutergroepen 
liepen de ouders met groepjes rond om samen de spellen te doen.  
Ouders bedankt weer voor jullie enorme hulp. Fijn om te zien dat er op een 
dinsdagmiddag toch zoveel hulp was waardoor we dit feest konden vieren.  
Toen om half drie de spelletjes stopten was het tijd voor de reuze-polonaise. Eén 
lange rij van groep 8 tot aan groep 4, slingerend door het gebouw. Muziek aan en 
gaan! Daarna terug naar de lokalen en daar stond voor iedereen een groot glas 
limonade klaar. Dat ging er wel in. Tot slot een bedankje aan alle kinderen voor het 
gezellige meedoen. Jullie waren top! 
Alaaf en tot volgend jaar,  
De carnavalscommissie.  
 
 

SCHOOLPROJECT: DE JOZEF GAAT VOOR GROEN! 
 

Opening:  
Donderdag 7 maart hebben we het Jozefproject geopend met een spetterend 
filmpje. In het filmpje komt René RieRaRecycle een kijkje nemen op de 
Jozefschool met de vraag: Hoe groen is de Jozefschool? U kunt zelf ook het 
filmpje bekijken. Het staat ondertussen op onze website.  
Ga naar www.sint-jozefschool.nl en op de startpagina staat het filmpje onder de 
agenda. Veel kijkplezier.  
 
Kledingruilbeurs:  
Om de afsluiting voor het project een ‘groen’ tintje te geven, wordt er een 
kledingruilbeurs georganiseerd. Heeft u nog goede kinderkleding die niet meer 

gedragen wordt? Dus GEEN kapotte en vieze kledingstukken. Gooi het niet weg, maar lever het vanaf 
woensdag 14 maart in. In het OLC staan er tafels klaar waar u kinderkleding op maat gesorteerd kunt 
neerleggen. Op de afsluiting kunt u misschien weer een mooi kledingstuk mee naar huis nemen. 
 
Afsluiting:  
Op donderdag 21 maart is de afsluiting van het Jozefproject. Vanaf 17.00 uur zijn ouders en kinderen van 
harte welkom op school. In alle klassen worden die avond de resultaten van het project tentoon gesteld. De 
kinderen zijn vast en zeker hartstikke trots op wat ze gedaan, gemaakt en geleerd hebben. Als extra uitdaging 
ligt er in de aula voor iedereen die durft een puzzeltocht klaar. De afsluiting duurt tot 19.00 uur. Tot dan! 
 
Hulpouders: 
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.  
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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. 
 
Alvast hartelijk dank voor uw hulp!! 
 
Team projectweken 
 

 

JUMBOBONNEN 
Fijn om te zien dat iedereen zo goed en enthousiast blijft meesparen met de Jumbobonnen. 
Afgelopen week is het “Jumbobonnenuitzoekteam” weer actief geweest. Ouders bedankt 
hiervoor! Afgelopen periode waren er 899 bonnen ingeleverd met een gezamenlijk bedrag van 
€ 27.460,77. Nemen we daarvan een half procent dan zien we dat er binnenkort weer € 137,30 
overgemaakt zal worden naar de Jozefvriendenrekening. Bedankt allemaal.  
 

 
 

LAURENTIUS VOLLEYBAL TOERNOOI 
Afgelopen woensdag werd voor de 14de keer het Laurentius Volleybal Toernooi gehouden. De naam zegt het 
al, een toernooi waaraan teams vanuit de Laurentiusscholen kunnen deelnemen. Dit jaar deden 22 teams 
van 19 scholen mee. Vanuit de Jozefschool speelden drie teams (!) mee voor de prijzen. En wat denkt u, dit 
jaar werd de beker mee terug genomen naar de Jozefschool. Vorig jaar waren we al trots op de tweede 
plaats, het team “Jozef 1” heeft dit jaar het toernooi gewonnen. Geweldig juffen Karin, Sanne, Jaimy en 
meesters Stephan, Pim, Mark, Björn en Tim. We zijn trots op jullie!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het winnende team, helaas zonder juf 
Sanne. Zij was na de eerste ronde i.v.m. 
een blessure aan haar hand naar de 
huisarts.  
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ONDERWIJSSTAKING 15 MAART 2019 

In de vorige nieuwsbrieven hebben we het al genoemd dat op15 maart de school dicht is i.v.m. landelijke 
staking van het onderwijs. We hopen dat  het ondertussen iedereen gelukt is opvang voor die dag te regelen. 
Vast wel, want niemand heeft aangegeven dat dit niet lukt. We willen u daar in ieder geval voor bedanken. 
We weten niet of het altijd zo bedoeld is maar ervaren dit als een ondersteuning.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze Jarigen 

 Tot aan het verschijnen van de volgende  
nieuwsbrief vieren de volgende leerlingen 

hun verjaardag. Gefeliciteerd! 

8 maart 1/2F Alessandro Jansen 

9 maart 4B Yara Fortes 

10 maart 3B Ramon Premchand 

10 maart 7A Kees Hendriks 

12 maart 3B Mason Smit 

 

Nieuwe leerlingen 

 Sinds het verschijnen van de vorige 
nieuwsbrief hebben we op school 

mogen verwelkomen: 

June van den Bergh     groep 1/2b 
 
Veel plezier op de Jozefschool! 
 

 

 

Agenda 
Dag Datum  

Dinsdag  12 maart Leerlingenraad 

Dinsdag  12 maart Ouderraad  

Donderdag  14 maart MR vergadering  

Vrijdag  15 maart Nationale Onderwijsstaking, school is gesloten! 

Vrijdag  15 maart Nieuwsbrief 25 komt uit 
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Proefles  Spaans – ¡Hola a todosǃ  ¡Nos vemos prontoǃ   

 

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 (12:45 tot 14:00) op de Sint Jozefschool. U kunt uw kind 

aanmelden voor de proefles Spaans via e-mail: tessy.vitor@kallpa.nl. 

                                                                                                           
 
 

 
 

Deze week (t/m 15 maart) is er nog gelegenheid 

de oudervragenlijst in te vullen. Vorige week 

heeft iedereen een brief inclusief toegangscode 

ontvangen. Door de vragenlijst in te vullen 

werkt u mee aan de totstandkoming van het 

Schoolplan 2019-2023. 

Vul de vragenlijst deze week nog in! 

Bedankt, team Jozefschool.  
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