
  

 

 

 

 
ALAAF !!!! 
Hebben jullie al een idee hoe je verkleed gaat komen op het Carnavalsfeest?? 
Het thema is Glitter & Glamour maar jullie mogen zelf weten hoe je verkleed gaat komen. 
Houd er rekening mee dat Carnaval alleen in de middag is dus dan pas mogen je verkleedkleren  aan. 
 
Waarom vieren wij eigenlijk Carnaval ? 
Als je de geschiedenis erop nakijkt gaat het heel ver terug naar het jaar 965. De oudst bekende datering 
van de term carnaval in het Nederlands is in het jaar 1673. 
 
Op 11 november om 11.11 uur begint officieel het carnavalsseizoen. De reden is het getal elf dat van 
oudsher als het getal van dwazen en gekken wordt beschouwd. 
 
Carnaval / vaste avond is een volksfeest dat in februari of maart plaats vindt. 
De precieze datum hangt af van Pasen; het carnaval is altijd zeven weken 
daarvoor. Het is de bedoeling dat je nog even 'uit je dak gaat' en gek doet 
voordat de vastentijd begint. De vastentijd is een tijd van matiging, eenvoud en 
bezinning. 
 
Het carnaval duurt officieel van zondag tot en met dinsdag. Maar in veel 
steden is er op zaterdag al een carnavalsoptocht. De dinsdag heet vette dinsdag (dan mocht je nog even 
lekker veel en vet eten voordat het vasten begon) en de woensdag na het carnaval heet Aswoensdag. 
Vroeger ging iedereen dan naar de kerk om een askruisje te gaan halen. De priester zette dan een 
askruisje op je voorhoofd. Die as kwam van de verbranding van de overgebleven buxus-takjes die het jaar 
ervoor met Palmzondag in de kerk waren uitgedeeld aan de kerkgangers. 
 
Carnaval is een feest van drie of vier dagen. Omdat de mensen vroeger eigenlijk niet zomaar feesten 
op straat mochten vieren, verkleedden ze zich tijdens het carnaval en deden maskers op. Dan kon je lekker 
gek doen en dingen zeggen of schunnige liedjes zingen en niemand herkende je. Ze dreven de spot met de 
rijkere en belangrijkere mensen en gebeurtenissen in de stad die in hun ogen niet klopten, belachelijk of 
oneerlijk waren. 
Bron: wikipedia 
 

Na dit stukje geschiedenis terug naar de Jozefschool.  Tijdens het 
Carnaval hebben steden in Nederland een andere naam. Delft 
heet bijvoorbeeld Kabbelgat, Pijnacker = Trappersgat, Den 
Haag= Kreesiedentie 
 
Weet iemand een leuke naam voor de Jozefschool tijdens 
carnaval? 
Mail jouw prachtige idee naar 
jozefschool@laurentiusstichting.nl voor 21 februari dan 
komen de ideeën in de nieuwsbrief van 22 februari. 
 
Succes, de carnavalscommissie. 
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OUDERBIJDRAGE 
We zitten inmiddels al weer in de tweede helft van het schooljaar, we zijn dus al weer druk bezig met de 
voorbereidingen voor het schoolreisje. Ook dit jaar willen we de kinderen weer een leuke dag bezorgen. Dit 
kan echter niet zonder uw ouderbijdrage van 35 euro!  
80% van de betalingen zijn inmiddels binnen (bedankt daarvoor!) maar we kunnen niet zonder die laatste 
20%. Het schoolreisje kost per kind meer dan de helft van de ouderbijdrage.  Per mail met als onderwerp 
“Ouderraad Sint Jozef Basisschool Nootdorp” heeft u een link ontvangen om de betaling te voldoen. Mocht 
u deze niet ontvangen hebben of er nog vragen over hebben neem dan contact op met de penningmeester 
via miranda@orsint-jozefschool.nl of loop even langs bij de directie. Ook betalen in 5 termijnen is mogelijk, 
via de link in de mail kunt u voor deze optie kiezen.  
Alvast bedankt voor uw bijdrage, op naar die 100% zodat we weer een mooie dag kunnen organiseren voor 
uw kind(eren)! 
Marieke Obbens-Kunz, voorzitter Ouderraad 
 
STUDIEDAG 
Volgende week vrijdag 22 februari is er voor het gehele team weer een studiedag. De kinderen zijn deze 
dag dus vrij. Aansluitend is het voorjaarsvakantie.  
 
SCHOOLFRUIT 
Ook  volgende week komt er weer vers schoolfruit voor iedereen. Komende week kunnen we genieten van 
mandarijnen, peren en sinaasappels. Eet smakelijk allemaal. 
 
TAFELTJESAVONDEN 
Vandaag hebben de kinderen van de groepen 3 t/m 7 hun eerste rapport 
mee naar huis gekregen. Volgende week, op dinsdag 19 en donderdag 
21 februari zijn de rapportgesprekken. De gesprekken zijn ingepland 
tussen 16.00 – 17.00 uur en na 18.00 uur.  
Heeft u een afspraak na 18.00 uur dan vragen we u gebruik te maken 
van de ingang bij de aula. De andere hekken/ingangen gaan tussen 
17.00 uur en 18.00 uur op slot. In de aula staat koffie en thee. Ook 
maken we een tafel met gevonden voorwerpen. Allemaal tot volgende 
week.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze Jarigen 

 Tot aan het verschijnen van de volgende  

nieuwsbrief vieren de volgende leerlingen 

hun verjaardag. Gefeliciteerd! 

15 februari 1/2F Farin Ghauharali 

15 februari 3C Tom Knul 

15 februari 4C Elisa Lay 

16 februari 5C Mick Meere 

16 februari 8A Bram Tas 

17 februari 8C Lucas Lay 

19 februari 1/2A Bo Dumay 

20 februari 1/2A Flora Vasconcellos 

20 februari 1/2B Bradley Goossens 

21 februari 1/2D Lucas Verkade 

 

Nieuwe leerlingen 

 Sinds het verschijnen van de vorige 

nieuwsbrief hebben we op school 

mogen verwelkomen: 

Amber van der Helm     groep 1/2f 
Bianca Bogdan              groep 5a 
 
Veel plezier op de Jozefschool! 
 

 

 

mailto:jozefschool@laurentiusstichting.nl
mailto:miranda@orsint-jozefschool.nl


 

De Nieuwsbrief verschijnt wekelijks  en wordt verzonden via DiGiDuif. Kopij aanleveren via  

jozefschool@laurentiusstichting.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. 

Nieuwsbrief Sint Jozef Basisschool               Pagina 3 van 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALENTIJNS KAARTEN ACTIE, GROOT SUCCES! 
U weet dat wij op school een actieve leerlingenraad hebben die graag meedenkt over zaken die het voor de 
leerlingen op onze school nog leuker, beter of mooier maken. 
 

Voor Valentijnsdag hebben zij ook een leuke actie bedacht. We 
hebben een format aangeleverd aan alle groepen ter grootte van een 
ansichtkaart op de ene kaart staat: 
“Een briefje voor je liefje” en op de andere “Een kaartje voor je 
maatje”, alle kinderen hebben bij deze teksten een tekening mogen 
maken in het zwart, dat is goed te kopiëren en … laat ruimte voor de 
creativiteit van de kinderen om te kleuren en versieren. De ontwerpen 
zijn door de leerlingenraad beoordeeld op bruikbaarheid, dit heeft 
geleid tot wel 20 verschillende ontwerpen! 
 
De gekozen kaarten zijn 

gekopieerd op stevig papier en vervolgens heeft iedereen die wilde 
een kaart gemaakt voor een goede vriend of vriendin, broertjes en 
zusjes of voor zijn of haar “liefje”. We weten dat er ook kaarten mee 
naar huis zijn gegaan voor papa’s, mama’s, buren, huisdieren etc. 
 
De kaarten moesten natuurlijk wel voorzien worden van een naam en 
groep voor wie de kaart bestemd is, maar een afzender is natuurlijk 
niet verplicht … het is Valentijn! 
 

De kaarten zijn gesorteerd op groep en donderdagochtend, op Valentijnsdag, 
bezorgd door onze “postbodes” van de leerlingenraad!  
 
Op de foto’s ziet u slechts een kleine selectie van de kaarten, we zijn trots op 
alle mooie tekeningen, kleuren en lieve teksten! 
 
Heeft u geen Valentijnskaart ontvangen? Dan wensen wij u vanaf school 
allemaal toch een fijne Valentijn! 

 
 
GEVONDEN 
Vorige week hebben we een plastic zakje gevonden op de gang met daarin drie stapels voetbalkaartjes. Is 
dit van jouw loop dan even langs de directiekamer om ze op te halen.  

Agenda 
Dag Datum  

Dinsdag  19 februari Rapportgesprekken. 

Donderdag  21 februari Rapportgesprekken. 

Donderdag  21 februari Uiterste inleverdatum carnavalsnaam Jozefschool! 

Vrijdag  22 februari Studiedag, start voorjaarsvakantie. 

Vrijdag  22 februari Nieuwsbrief 23 komt uit.  
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