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Voor u ligt weer een nieuwe 

Jozefvrienden Courant, nummer 2 

van de twaalfde jaargang. In deze 

krant treft u, buiten de 

gebruikelijke rubrieken, een 

verslag van de Koningsspelen aan, 

vertellen we hoe ver het staat met 

de Groene Pleinen, leest u alles 

over onze nieuwe CD en blikken 

we alvast vooruit naar volgend 

jaar. Dit omdat de datum van de 

volgende Jozefvrienden- 

bijeenkomst ondertussen vast staat. 

De volgende Jozefvrienden 

Courant kunt u half oktober 

verwachten. Voordat het zover is, 

veel leesplezier in de Courant, 

prettige vakantie en tot volgend 

schooljaar.  

De redactie.  

 

 

 

Vorige courant hebben we u 

verteld over dat we Jumbobonnen 

sparen en daar geld mee verdienen 

voor de Jozefvrienden. We weten  

dat er Jozefvrienden zijn die mee 

sparen voor ons en af en toe langs 

school komen om ze in de 

verzamelbak te doen. Geweldig! 

Dank daarvoor. Als we u vertellen 

dat we tussen beide Jozefvrienden 

Couranten € 940 met deze actie 

gespaard hebben ziet u dat we het 

niet voor niets doen. Spaart u ook 

mee? De gele inzamelbakken staan 

bij de diverse ingangen van de 

school.  

Bedankt! 

 

 

 

 

- dat we, op moment van typen (10 

juni) precies 733 leerlingen hebben 

op school.  

- dat we 55 teamleden hebben, 

- dat we volgend jaar de 30
ste

 groep 

starten, 

- dat we nu druk bezig zijn met het 

afsluiten van het jaar,  

- dat we begin volgend jaar alweer 

een Jozefvriendenactiviteit hebben, 

- dat u verderop de datum leest, 

- dat u die natuurlijk meteen in de 

agenda zet, 

- dat juf Miriam Verbeij en juf 

Mariske Hilgersom na de laatste 

Jozefvrienden Courant hun 25 jarig 

onderwijsjubileum gevierd hebben,  

- dat we komende zomervakantie 

een nieuwe server krijgen,  

- dat dan ook meteen de oudere 

computers vervangen gaan worden 

- dat daar namelijk Windows 7 niet 

op draait,  

- dat dit een hele grote operatie 

gaat worden,  

- dat we een nieuwe Jozef CD 

hebben gemaakt, 

- dat het klusteam nog steeds actief 

is op school, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dat men twee weken gelden de 

laatste klusavond had van dit 

schooljaar,  

- dat er toen heel veel gedaan is,  

- dat de kinderen van de groepen 8 

heel druk bezig zijn met het 

voorbereiden van de eindrevue,  

- dat we nu weer midden in de 

Cito-toets periode zitten,  

- dat de groepen 7 net klaar zijn 

met de Entree-toets, 

- dat de feestweek voor de deur 

staat, 

- dat we eindelijk de zandbak bij 

de kleuters weer eens “open” 

kunnen doen,  

- dat die pas is voorzien van nieuw 

zand en een nieuw zeil erover,  

- dat meester Peter blij is met zijn 

nieuwe instrumenten: de 

Boomwhackers,  

- dat een plaatje soms meer zegt 

dan woorden: 

- dat dit dus plastic pijpen zijn 

waarmee je op (bijv.) je handpalm 

slaat,  

- dat dus zeker ook de kinderen dit 

erg leuk vinden om muziek mee te 

maken, 

- dat we zo ondertussen wel aan 

het einde van deze rubriek komen,  

- dat we gaan afsluiten en iedereen 

voor straks een prettige 

zomervakantie wensen, 

- dat we tot slot zeggen: 

Tot de volgende 

Jozefvrienden Courant! 

 

 

 

 

Redactief 

JumboBonnen 

Wist u ….. 



 

Hieronder het overzicht van wat 

er het afgelopen halve jaar met 

het Jozefvriendengeld gedaan is  

 

Inkomsten: 
Saldo per 02-10-2012 €   9.562,81 

Bijdrage Jozefvrienden €      965,50 

Opbrengst Jumbobonnen €      940,68 

Opbrengst Ryck afval €        29,71 

Verkoop Jozefboxen €     494,64 

Verhuur statafels/stoelen €       55,00 

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

Totaal   € 12.048,34 
 

Uitgaven: 
Kosten Rabobank €        53,00 

Boomwhackers  €      215,20 

Nieuw bestek team €        99,58 

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

Totaal   €      367,78 

    

Saldo per 09-06-2013 € 11.680,56 

 

Misschien vraagt u zich het 

bovenstaande af. Nee hoor. Vorige 

Courant hebben we al aangegeven 

dat we even pas op de plaats 

maakten omdat we een flinke 

donatie richting de Groene 

Speelplaatsen willen doen. We 

hadden gehoopt al te kunnen 

melden hoe en wat. Maar, de 

subsidieaanvraag ligt nu, op 

moment van typen, bij Fonds 

1818. Spannend, we wachten af. 

Als we subsidie van 25.000 euro 

toegekend krijgen kunnen we 

verder. We hebben een begroting 

van 48.000 euro. We gaan dan met 

bijvoorbeeld een bijdrage vanuit de 

Jozefvrienden, de overblijfkas en 

door het zoeken van sponsors 

proberen dit project sluitend te 

krijgen en uit te laten voeren. In de 

volgende Courant meer hierover… 

 

 

 

 

Het zal u in de pers niet ontgaan 

zijn: op vrijdag 26 april j.l. werden 

voor de eerste keer de 

Koningsspelen gehouden. Heel 

veel scholen, waaronder ook de 

Jozefschool, deden hieraan mee. 

Die dag kregen alle kinderen een 

ontbijt aangeboden. Vooraf al 

hadden we voor alle kinderen een 

oranje Koningsspelen T-shirt 

ontvangen. Het werd dus een 

kleurrijke dag met na het ontbijt 

een workout op het plein o.l.v. juf 

Leonie. We deden dat in twee 

groepen. ’s Middags werd één 

grote happening. Zeker zo’n 90 

ouders kwamen helpen. Per 

parallelgroep werden er 10 tot 14 

spellen uitgezet en konden de 

kinderen records vestigen. Zo 

werden er suikerklontjes gestapeld, 

water gedragen, kaartenhuizen 

gebouwd, kaarsen uitgeblazen, op 

één been gestaan, en nog veel 

meer. Alle kinderen die (in 

verschillende leeftijdsgroepen) 

records hebben gevestigd komen in 

het nieuwe Grote Jozef 

Recordboek te staan.  

 

 

 

 

 

 

Er zullen in de toekomst best nog 

wel eens activiteiten komen 

(bijvoorbeeld carnaval, verjaardag 

juffen/ meesters) dat kinderen de 

records kunnen verbeteren. Ook 

kunnen nieuwe records worden 

toegevoegd.  

Al met al een hele leuke dag. Bij 

dit verhaal ziet u enkele foto’s. De 

hele serie staat op www.sint-

jozefschool.nl  

 

Financieel 

overzicht 

Nog steeds aan 

het sparen? 

Koningsspelen 

Het Grote Jozef Recordboek! 

http://www.sint-jozefschool.nl/
http://www.sint-jozefschool.nl/
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uitgave van de Sint Jozef 
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verschijnt 2 keer per  schooljaar in 

een oplage van 150 stuks. 
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U leest het al bij “Wist je…”. 

Meester Peter heeft nieuwe 

instrumenten: Boomwhackers. Een 

leuke aanschaf dankzij de 

Jozefvrienden. Hieronder de uitleg 

van wat Boomwhackers zijn, zoals 

we die in Wikipedia lezen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo aan het eind van het schooljaar 

gaan mijn gedachten toch weer 

terug naar een oudste kleuterfeest. 

Deze keer een Indianen-  en 

Cowboyfeest in 1995. 

We hadden een soort speurtocht 

uitgezet in de wijk Vrouwtjeslant 

en natuurlijk ook in de tuin van de 

pastoor. Wat daar zo spannend 

was: het hoge gras op kleuterlengte 

met bloemen daar tussen. 

Vanwege onze connectie met Joop 

v.d. Helm (zijn vrouw – tante Nel 

– was onze conciërge) wachtte hij 

met maaien tot na ons feest. Zo 

heb je nog eens iets aan je relaties. 

We hadden op bestaande liedjes 

bijpassende teksten gemaakt. 

B.v. het kleuterlied “Onder hele 

hoge bomen in het groot 

kabouterbos” werd “ Onder hele 

hoge bomen in het Indianenwoud” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overal waren spelletjes te doen: 

over een “sloot” springen, heel 

zacht sluipen of goed opletten of er 

geen beren (honden) aankwamen. 

Kortom een geweldig avontuur. 

Ook kwamen er onverwachte 

dingen. Meester Peter met Kareltje 

zijn gitaar op het eiland en dan 

samen zingen. En meneer Joep van 

juf Annie ergens met een schatkist 

met snoep. Ook de squaw op de 

foto met limonade. Zou zij net 

zoveel van verkleden en 

toneelspelen houden als ik? Ieder 

jaar is zij nog te zien in een andere 

outfit rond 5 december. 

 

Tot de volgende keer 

Juf Sjan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oudste Kleuterfeest 1995 

 Boom…..wat? 

Een boomwhacker is een modern percussie-instrument. Het zijn meerkleurige holle plastic buizen die ten 

opzichte van elkaar harmonisch gestemd zijn. Het instrument wordt bespeeld door hem tegen een andere 

boomwacker, tegen het lichaam of tegen een ander voorwerp te slaan. Ook kan men hem met stokken 

bespelen, net als bij een xylofoon. 

De boomwhacker ontstond vanuit de junk bands die percussiemuziek maakten met afvalmateriaal. Hierin werd 

al op stukken plastic buis gespeeld. Hieruit werden de boomwhackers door Craig Ramsell uit de Verenigde 

Staten verder ontwikkeld, en in 1995 voor het eerst commercieel verkocht. 

Boomwhackers worden in toenemende mate gebruikt in het muziekonderwijs. Om het aanleren van muziek te 

vergemakkelijken, wordt hierbij een vereenvoudigde grafische notatie gebruikt in plaats van het traditionele 

notenschrift. Ook zijn er groepen die met boomwhackers optreden. Vaak zijn ze hierbij een manier om het 

publiek bij het optreden te betrekken. 

 

mailto:jozefschool@laurentiusstichting.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Slaginstrument
http://nl.wikipedia.org/wiki/Consonantie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stok_(slagwerk)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Xylofoon
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
http://nl.wikipedia.org/wiki/1995
http://nl.wikipedia.org/wiki/Muziekonderwijs
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Grafische_notatie&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Muzieknotatie


 

Van 24 tot en met 28 juni vieren 

we op school het 105 jarig bestaan. 

Een feestweek, zoals u die 

misschien uit uw tijd ook nog wel 

herinnerd.  

Maandag 24 juni starten met een 

optocht door de wijk, Daarbij loopt 

ieder kind met een ballon, een 

heliumballon wel te verstaan. Als 

we weer terug zijn op het plein 

laten we de ballonnen op en 

openen we officieel de feestweek. 

Ook presenteren we dan onze 

nieuwe Jozef CD. Verder is er die 

dag een echte vossenjacht in de 

wijk rondom de school.  

Op dinsdag gaan we naar het 

Bieslandse Bos en de Dobbeplas 

voor een echte natuur-speeldag. Er 

zijn tal van activiteiten die de 

groepen kunnen doen.  

Woensdag is het sporten geblazen.  

Op de velden, de pleinen en beide 

sporthallen  

 

 

De maand mei stond op school in 

het teken van de nieuwste Jozef 

CD: “Samen de wereld rond”  

U zult begrijpen dat voornamelijk 

meester Peter hier erg druk mee 

bezig is geweest. Maar ook de 

kinderen. Zij hebben heel hard 

geoefend, op meer dan 30 liedjes, 

om die mooi te zingen. Ook het 

schoolorkest is van de partij en er 

zijn een aantal kinderen die een 

solo zingen.  

Op de dag van de opnames was het 

best spannend. Zouden we het 

redden in één dag? Hoe vaak 

zouden liedjes over moeten. Waar 

moesten kinderen buiten spelen, de 

aula mocht je niet meer door. 

Welke groepen moesten wanneer 

komen, was iedereen vlot genoeg 

uit de klas en dan het Jozeflied. 

Gaat dat lukken met 730 kinderen 

tegelijk? Aan het einde van de dag 

kon opgelucht adem gehaald 

worden, het was inderdaad gelukt. 

Iedereen, zeker de kinderen, 

hebben fantastisch meegewerkt. 

Want het valt bijvoorbeeld niet 

mee om na een lied, met 300 

kinderen, meteen muisstil te zijn. 

We zijn trots op het resultaat. 

 

(de RKDEO- en Jan Janssenhal) is 

de hele school tot half een sportief 

bezig. Voor de onderbouw vele 

spelletjes, voor de bovenbouw 

sportclinics van diverse sporten 

waaronder volleybal, korfbal, judo 

en nog veel meer.  

Donderdag is de schoolreisdag. De 

groepen 1/2 gaan naar de Kievit in 

Berkel en de groepen 3 t/m 8 naar 

Drievliet. Een dag vol draaien, 

zwieren, zwaaien, joelen en gillen, 

spetteren en plezier.  

Aan al het feesten komt natuurlijk 

ook weer een eind. Vrijdag sluiten 

we de feestweek weer af. ’s 

Morgens is er in de klas een leuk 

feestelijk programma. Tussendoor 

gaan de groepen ook nog 

volksdansen op het plein met 

meester Peter. Tegen twaalven 

sluiten we, op het Tante Nel plein, 

de feestweek met alle kinderen af.  

 

 

 

 

 

 

 “Samen de wereld rond” mag niet 

in uw CD rek ontbreken!  

De verkoopprijs is € 7,50. Wilt u 

graag een CD? Mail dat dan even 

We nodigen alle Jozefvrienden uit 

voor een gezellige borrel op 

woensdag 6 november van 15.00 – 

17.00 uur. Gezellig bij kletsen, de 

nieuwbouw bekijken als u die nog 

niet heeft gezien en we laten de 

film zien van schooljaar 2012 – 

2013 (inclusief de feestweek). 

Speciaal voor de Jozefvrienden: op 

deze middag kunt u de nieuwste 

Jozef CD voor een speciale 

Jozefvriendenprijs van € 5,00 

kopen. Noteer deze datum alvast in 

uw agenda. Half oktober ontvangt 

u de volgende Jozefvrienden 

Courant, daarin veel meer over 

deze Jozefvriendenborrel! 

 

 

naar school (met adresgegevens), 

maak € 7,50 over op de 

Jozefvriendenrekening en wij 

sturen u de CD toe.  Bedankt! 

JOZEFSCHOOL 105 JAAR 

DE NIEUWE JOZEF CD 

JV-borrel 

AANKONDIGING 
 


