
   

 
 
 
 
 

TUINOCHTEND 
Vorige week zaterdag is de tuingroep actief geweest. De opkomst was niet heel groot, 4 ouders, maar er is 
wel een berg werk verzet. Zo zijn de bomen gesnoeid die boven de picknickbanken op het Tante Nel plein 
staan. Daarnaast zijn bollen gepoot in de plantenbakken langs de straat en bij het hek en het Tante Nel 
plein is schoon gemaakt. Ouders en natuurlijk meester Jan,  bedankt weer voor jullie inzet en tijd, jullie zijn 
top!  
 

KLUSAVOND 
Afgelopen maandag was er weer een klusavond. Tien ouders waren aanwezig en zijn aan de slag gegaan 
met de kluslijst, die wederom in zijn geheel is afgewerkt. Zo is de computerhoek van de kleuters verplaatst, 
zijn de nieuwe kasten in de bibliotheek “Biebproof” gemaakt, zijn de nodige buitenklussen gedaan en 
behoorlijk wat kapotte lampen en TL-buizen vervangen.  
Ouders bedankt weer voor jullie hulp en tot de volgende klusavond.  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze Jarigen 
Tot aan het verschijnen van de volgende 

nieuwsbrief vieren de volgende leerlingen 
hun verjaardag. Gefeliciteerd allemaal! 

 
25 januari 6C Sidra Alagha 

      
25 januari 8A Ahmed Alibrahim 

      
27 januari 1/2A Jens Lakens 

      
28 januari 7A Loek Eijck 

      
29 januari 3C Ties Visbach 

      
29 januari 7B Nevena Radovanovic 

      
30 januari 3C Lexy Meurer 

      
30 januari 7C Todd de Getrouwe 

      
30 januari 8C Leah van Rooij 

      
31 januari 3C Siya Kumar 

      
31 januari 8A Jorda van Doorn 

      
31 januari 8B Daphne van Gastel 

      
31 januari 8D Amish Sardjoe Mishre 

      
1 februari 5D Levi Dumay 

      
1 februari 8C Demie ter Steege 

      
3 februari 5C Feline de Rijcke 

      
3 februari 6D Niels Krol 

      
4 februari 3B Luka Huisman 

      
4 februari 8A Mathijs Stoop 

      
6 februari 6C Maria Helal 

      
7 februari 3A Djimmy Leijendekker 

      
7 februari 5B Ryan Jonkers Both 

      
7 februari 8C Jenita van Adrichem 
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Redact i e  :   

Hester  van W aart  en Marcel  Pr ins.   

joze fschool@laurent iusst icht ing.n l   

Agenda 
  

Do. 30 jan. Onderwijsstaking, school gesloten 

Vr. 31 jan. Onderwijsstaking, school gesloten 

Vr. 31 jan. Geen nieuwsbrief 

Do. 6 feb. Studiedag, de kinderen zijn dan vrij.  

Vr. 7 feb. Nieuwsbrief 18 komt uit. 
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NATIONALE ONDERWIJSSTAKING 30 EN 31 JANUARI a.s. 
U weet al dat volgende week donderdag en vrijdag ook het team van de Jozefschool staakt en dat de 
school beide dagen is gesloten. Wel hebben we aangegeven donderdagochtend op school een leuke actie 
te doen. We hebben tevens gevraagd of ouders en kinderen dit willen komen ondersteunen. Daar zijn 
enkele reacties op gekomen.  
 
De plannen zijn echter iets anders geworden als dat we in eerste instantie in de nieuwsbrief hebben 
gemeld. Het maken van een “lipdup” is, achteraf gezien, iets te ambitieus en voor ons in zo’n korte tijd niet 
goed voor te bereiden. We gaan daarom wat anders doen.  
 
Donderdagochtend gaan we van 09.30 tot 11.30 uur met veel collega’s spandoeken verven met pakkende 
teksten om zo iedereen te laten zien waarom we staken. We willen de hekken rondom de school bekleden 
met spandoeken. Komt u ook helpen verven? We hebben witte overalls, handschoenen, warme chocomelk 
(met slagroom!), lakens, verf en kwasten. Ook kinderen mogen komen helpen, maar dan wel onder de 
begeleiding van de ouders. Meldt u aan via jozefschool@laurentiusstichting.nl. Kom helpen! 
 

 

NOG TWEE DAGEN………………… 
De lege flessen actie die Cas en Tygo opgezet hebben lijkt een regelrecht succes te worden. Veel ouders 
hebben flessen ingeleverd en andere kinderen hebben mee gespaard en zijn langs deuren gegaan. 
Geweldig zoals iedereen hier werk van maakt. En …. we kunnen nog een weekend knallen en we hebben 
nog twee dagen om de flessen mee naar school te namen. Maandag en dinsdag (27 en 28 januari) kunt u 
nog flessen inleveren. Woensdag gaat de hele groep Cas en Tygo helpen de lege flessen weg te brengen. 
Gelukkig maar want er zin ondertussen zo veel flessen dat je wel meer nodig hebt dan vier handen om 
deze allemaal weg te brengen.  
 
Ook het Rode Kruis heeft gehoord van deze actie. Hieronder een reactie vanuit deze organisatie en een 
update van de hulp in Australië, het noodgebied waar de opbrengst naar toe gaat. 
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LEERLINGEN BASISSCHOOL STARTEN ACTIE VOOR AUSTRALIE  
 
Hoe gaaf is het dat 2 leerlingen van de Jozefschool in Nootdorp het plan 
hebben gevat om flessen in te zamelen voor de slachtoffers van de 
bosbranden in Australië? Daar zijn wij als Nederlands Rode Kruis waanzinnig 
blij mee. Hulp is hard nodig en alle donaties zijn meer dan welkom. 
Cas en Tygo, jullie zijn kanjers en een voorbeeld voor velen. Het Nederlands 
Rode Kruis is supertrots op jullie en enorm dankbaar voor jullie inzet.  

Als dank voor hun positieve inzet lag er een kleinigheidje voor hen klaar. 
Wil je weten wat de situatie nu is in Australië en wat het Rode Kruis allemaal doet om deze mensen te 
helpen? Lees dan de informatie hieronder.  
 
Al 1.197.911 euro voor getroffenen bosbranden Australië 
 
17 januari 2020 
Nederlanders hebben tot nu toe € 1.197.911 euro gestort op giro 5125 voor de hulp van het Rode 
Kruis aan getroffenen van de bosbranden in Australië. Het Rode Kruis in Australië helpt in ruim 
honderd evacuatiecentra. De hulpverleners geven onder andere psychosociale hulp en delen 
voedsel, water en toiletspullen uit. Daarnaast helpt het Rode Kruis familieleden die elkaar uit het 
oog zijn verloren om weer met elkaar in contact te komen. Gelukkig is het gaan regenen in Australië. 
Langdurige hulp voor de mensen die alles kwijt zijn is echter nodig. Daarom blijft het Rode Kruis in 
Australië actief.  
  
Meer dan 5.900 huizen en publieke gebouwen zijn verwoest door het 
vuur. Het Rode Kruis verwacht daarom voor langere tijd hulp te moeten 
verlenen. Mensen die hun huis en al hun bezittingen kwijt zijn geraakt 
door het vuur kunnen van het Rode Kruis financiële steun krijgen om 
de spullen te kopen die zij het hardste nodig hebben. Ook heeft het 
Rode Kruis satelliettelefoons gebracht naar plekken waar het 
telefonienetwerk uit is gevallen, zodat de mensen in deze gebieden 
contact kunnen onderhouden met hulpdiensten, vrienden en familie. 
Mensen uit de getroffen gebieden kunnen zich veilig melden via de 
website https://register.redcross.org.au. Zo kunnen familieleden en 
vrienden checken of zij in veiligheid zijn. Op dit moment hebben 49.000 
mensen zich veilig gemeld.  
  
Angst  
De mensen die gevlucht zijn hebben vaak angstige situaties meegemaakt die verwerkt moeten worden. “Er 
was overal as. Opeens werd de lucht heel rood en snel daarna werd het enorm donker. Het was acht uur ’s 
ochtends en het leek wel nacht”, zegt Chelsea, die met haar twee jonge kinderen uit Mallacoota voor het 
vuur gevlucht is naar een evacuatiecentrum. Haar vlucht naar veilig gebied was traumatisch. ,,Ik dacht dat 
we het niet zouden halen, ik kon niet stoppen met huilen. Ik hield mijn 6 maanden oude baby vast en dacht: 
dit is dus hoe alles gaat eindigen. Het was zo eng.” Het Rode Kruis in Australië helpt mensen als Chelsea 
met psychosociale hulp. Chelsea is daarnaast geholpen met administratieve zaken rondom de evacuatie en 
zij kreeg babyvoeding voor haar 6 maanden oude dochter Maggie en voedsel en water voor de rest van 
haar gezin.  
  
Doneren  
Het blijft mogelijk om te doneren voor de mensen die getroffen zijn door de bosbranden in Australië. Dit kan 
via giro 5125 of www.rodekruis.nl.   
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NIEUWE KLASGENOOTJES 
 
Deze week kwam er in groepen 1/2 onverwachts bezoek langs. 

Twee mysterieuze handpoppen vroegen of ze met de activiteiten 

van de kinderen mee mochten doen.  

Dit heeft allemaal te maken met een nieuwe methode: Schatkist 
editie 3. Pompom is het karakter dat binnen Schatkist centraal 
staat. In elk thema legt Pompom samen met zijn nichtje Loeloe de 
kinderen een ‘probleem’ voor. De kinderen gaan gezamenlijk 
opzoek naar oplossingen. Met de activiteiten, die bij een thema 
horen, komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod. Op een 
speelse manier leren de kinderen de wereld om zich heen te 
begrijpen.  
Per thema is er een thematafel te vinden in de aula. Op de thematafel liggen materialen waar de kinderen 
in groep 1/2 het over gaan hebben. Kom gerust een kijkje nemen in de aula. Heeft u, als ouder, materialen 
die wij kunnen gebruiken bij het thema, dan kunt u dit doorgeven bij de leerkrachten van groep 1/2. 
Wij wensen Pompom en Loeloe heel veel plezier bij de kinderen van groepen 1/2. 
 
 
STUDIEDAG 22 SEPTEMBER 
 
Afgelopen woensdag zijn de leerlingen een ochtend vrij geweest en hebben wij als team een studiedag 
gehad. Wat hebben we gedaan en wat gaan jullie (kinderen) daarvan merken op school? 
 
21st century skills 
We zijn de dag gestart met een verdieping op de zogenaamde 21st century skills.  
21st century skills is een verzamelterm voor een aantal algemene competenties die belangrijk zijn in de 
huidige kennis- en netwerksamenleving. Deze vaardigheden zijn: 

 Kritisch denken 

 Creatief denken 

 Probleem oplossen 

 Computational thinking 

 Informatie vaardigheden 

 ICT-basisvaardigheden 

 Mediawijsheid 

 Communiceren 

 Samenwerken 

 Sociale en culturele vaardigheden (burgerschap) 

 Zelfregulering 
 
Deze competenties zijn niet nieuw, maar wel erg bruikbaar in de 21e eeuw. Ze helpen leerlingen om hun 
weg te vinden in de huidige en toekomstige maatschappij. 
Het is belangrijk om leerlingen bewust te maken van de manier waarop ze leren en hoe ze informatie 
verwerken tot kennis. Het helpt om een nieuwsgierige houding te stimuleren en in te spelen op de 
intrinsieke motivatie om te leren. 
We hebben gisteren per leerjaar met elkaar overlegd hoe we de bestaande leerstof binnen de zaakvakken 
kunnen verbinden met de genoemde 21st skills.  
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We gaan bijvoorbeeld naast de bestaande toetsen op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis en 
natuur, de kennis en kunde van de leerlingen ook “toetsen” door de vergaarde kennis en vaardigheden te 
laten vertalen naar bijvoorbeeld een muurkrant, mindmap, presentatie of andere creatieve werkvorm, hierbij 
willen ook verbinding zoeken met de interesses en talenten van de kinderen, zodat ieder kind intrinsiek 
gemotiveerd en enthousiast wordt voor de taak. 
 
Nieuw rapport voor kleuters  
Daarna heeft meester Sidney ons bijgepraat over de laatste veranderingen in 
onze rapporten. Onze kleuters krijgen vanaf dit schooljaar het rapport vanuit de 
observatie-systeem KIJK!, dit rapport bieden we aan in een mooie map, die de 
rest van de schoolloopbaan op de Jozefschool meegaat. Alle rapporten van 
groep 1 t/m 8 worden daarmee verzameld in één map. 
Voor de groepen 3 t/m 8 maken we gebruik van een ingenieus Excel-bestand 
waar meester Sidney alle formules, koppelingen en macro’s voor heeft 
gebouwd. Hij legt uit welke gemak verhogende wijzigingen hij heeft 
aangebracht. Het rapport heeft meer ruimte voor opmerkingen gekregen, zodat 
de leerkracht alles wat hij/zij over uw kind wil vertellen kwijt kan. 
 
Orthotheek 
Een woord dat je niet iedere dag hoort; orthotheek. 
Een orthotheek is een plek waar mensen binnen het onderwijs informatie kan vinden. Het gaat 
hierbij dus om leerkrachten, onderwijsassistenten, tutoren, ib’ers, etc. Elke orthotheek is anders, 
het ligt aan de onderwijslocatie hoeveel ruimte er is om een orthotheek in te richten. Is er een kamer 

over, dan is dat natuurlijk een oplossing, maar ook een 
personeelskamer met daarin een grote kast voor de informatie is 
een oplossing. Als er een geordende verzameling onderwijsleer-
materialen is die gebruikt wordt bij de leerlingbegeleiding dan 
kun je spreken van een orthotheek. 
Onze orthotheek (op de gang van groep 7 tegenover de IB-kamer) is 
gisteren officieel geopend met het doorknippen van een lint door ons 
als directie. De orthotheek staat vol materialen en literatuur die de 
leerkrachten kunnen inzetten en gebruiken om hun onderwijs te 
verrijken of een specifieke leerling extra te ondersteunen of juist uit te 
dagen! Er staat genoeg! 

 
Op pad met spelling 
Spelling is één van onze speerpunten in ons school- en jaarplan. Dat betekent dat we daar extra aandacht 
aan besteden. We hebben al werkafspraken gemaakt, nieuwe materialen ontwikkeld die het inoefenen en 
tussentijds beoordelen of een doel beheerst wordt na te gaan. We gaan nu door middel van collegiale 
consultatie (klassenbezoeken) uitgevoerd door de intern begeleiders, bouwcoördinatoren en 
taalcoördinatoren in gesprek met alle leerkrachten van de groepen 4 t/m 8 om te kijken wat er vooral 
vastgehouden moet worden en wat er eventueel anders of (nog) beter kan. Zo samen we samen op pad 
om ons spellingonderwijs nog verder te verbeteren, om onze 
leerlingen hun potentie zo goed mogelijk te benutten en in te 
zetten. 
Hoort u thuis wel eens iets over doelenkaarten, kijk-dek af-
schrijf over-oefeningen en een dic-2'tje? Dat komt voort uit ons 
taalbeleidsplan wat richting geeft aan onze ambities, ook op 
gebied van spelling als onderdeel van onze taal! 
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Groepsplannen, maar dan anders … 
Binnen het onderwijs is de term groepsplan veel gehoord, het is een document dat half-jaarlijks wordt 
opgesteld om de resultaten van het afgelopen jaar te analyseren, de gestelde doelen te kunnen beoordelen 
en de doelen/ ambitie voor de komende periode vast te stellen, maar natuurlijk ook hoe je dat gaat 
aanpakken voor jouw groep. 
Naast het huidige groepsplan dat we op de Jozefschool gebruiken zijn er ook alternatieve vormen, we gaan 
2 van deze alternatieven testen in een pilot. We bepalen met elkaar vooraf aan welke succescriteria de 
groepsplannen (in welke vorm dan ook) moeten voldoen. Zo hebben we een eenduidige meetlat waarlangs 
we alle geteste plannen kunnen leggen. En letten we ook bij de pilot 
allemaal op dezelfde criteria, zo vergelijken we geen appels met peren. 
We hebben in 3 afzonderlijke groepen een aanzet gegeven tot het 
invullen van of het huidige groepsplan of één van de twee 
alternatieven.  
Doel is inzicht in je groep, de onderwijsbehoeften op groeps- en 
individueel niveau en de acties die je daarvoor moet ondernemen, de 
ondersteuning die je kunt gebruiken of aan moet vragen en de 
materialen die je daarvoor nodig hebt. Een stukje terugkijken om ervan 
te leren, maar ook vooral vooruit, wat ga je doen?! 
U ziet het was een productieve dag! Heeft u vragen over onderwerpen 
van onze studiedag? Wij beantwoorden ze graag! 
 
Groeten, Marcel Prins & Hester van Waart 
 
 
 
NIEUWS VANUIT SMALL STEPS 
 
Beste ouders, 
Langs deze weg wil ik me graag even voorstellen , Ik ben Shelley Olivier de tijdelijke locatie manager op 
Sport Leidschenveen en verantwoordelijk voor de TSO op de Sint Jozefschool. Ik vervang nu Etienne totdat 
er een nieuwe locatiemanager zich aandient.  
 
Heb je interesse of vragen over de TSO?  
Neem dan contact op met onze collega’s van de werkvloer. Zij hebben een formulier wat je kunt invullen. Of 
neem met mij contact op. 
Via de mail shelley.olivier@smallsteps.nl of via de telefoon op het nummer  
06158 27789. 
 
Zodra jij bij ons de TSO afneemt, raden wij ouders aan om zoveel mogelijk met onze ouder app ‘Konnect’ te 
werken. Hiermee kan je extra opvang aanvragen of jouw kind afmelden. Natuurlijk kun je Konnect ook als 
app op je mobiele telefoon of tablet downloaden. Je gaat daarvoor naar de App Store (Apple) of Google 
Play (Android) en zoekt op Konnect Ouderapp. Nadat je de app hebt geïnstalleerd en geopend, vul je 
eenmalig drie velden in om toegang te krijgen tot het ouderportaal:  
Url van het ouderportaal: mijnsksalleskids.ouderportaal.nl 
Loginnaam: (je klantnummer) 
Wachtwoord: het wachtwoord dat je via de mail hebt ontvangen (na je aanmelding op 
mijnsksalleskids.ouderportaal.nl) 
 
Met vriendelijke groeten, 
Shelley Olivier  
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PROEFJES MET CHOCOLADE 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23-1-2020 Groep 6a 
We deden poefjes met chocola, wat hadden we nodig: 1 föhn, 1 reep chocola, bubbeltjesplastic, 1 stuk 

karton,  katoen of vilt, 4 bordjes en aluminium folie. Dan deden we een stuk chocola inwikkelen in 

bubbeltjesplastic, de föhn er boven en kijken wat het minst smelt. Dat deden we ook met het karton en de 

vilt of de katoen. Ook met de aluminium folie. En het karton was het minst gesmolten. Het was de leukste 

les ooit van natuur en Christiaan had zijn handen vol met chocola. 

 
Chocolade proefjes 6a 
Donderdag 23 januari ging onze klas proefjes doen met chocola. Voor de proefjes namen we spullen mee 
van thuis. Tijdens de les leerden we ook wat warmte bronnen zijn. Ieder groepje nam zijn eigen spullen 
mee. Een fohn, bubbeltjesplastic, chocoladereep, aluminiumfolie, 4schaaltjes, katoen of vilt en karton. Zo 
deden we het proefje, je brak een stukje van de chocoladereep en voude hem in. 
Eentje in bubbeltjesplastic, eentje in aluminiumfolie, eentje in vilt en eentje in karton. Daarna ga je per bakje 
een minuut met de fohn daarop blazen. Daarna ging je met je groepje kijken welke het minst smolt. Bij ons 
werkte karton het best en aluminium het slechts. En er waren ook kinderen die helemaal onder chocolade 
zaten! 
Geschreven door  Shruti & Puck ! 
 
 
Proefjes met chocoladen donderdag 23 januari 2020 
Lekker chocolade maar hoe smelt het niet met bubbeltjes plastic, of met karton, met katoen, of met 
aluminium folie. Dat is dan een proef test met een föhn ga je met de warme lucht proberen het te laten 
smelten maar hoe smelt het niet. Wij in groep zes  gingen dat proberen en met de bubbeltjes plastic smelt 
het niet. Met katoen smelt het een beetje. En het karton smelt het niet maar een heel klein beetje. 
Aluminium folie het meest gek he. Ik was vergeten je had borden en daar legden je de choco op. Gingen 
we met de föhn er over heen en de bubbeltjes plastic had gewonnen omdat daar bubbeltjes en dat heeft 
lucht wat was dat leuk!!!! 
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