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December 2019 

Dag  Activiteit  Bijzonderheden 

Donderdag 19 

December 

Speelgoedmiddag groep ½ 

Kerstviering 

Avond: Kerstbeleving! 

 

 

 

 

Vrijdag 20 December Continurooster 

 

Tentoonstelling 

gevonden 

voorwerpen 

Groep 2 en 3: 12.00 

vrij 

Groep 4 t/m 8: 

14.00 vrij 

21 dec. t/m 3 jan. Kerstvakantie   

 

Januari 2020 

Dag  Activiteit  Bijzonderheden 

Maandag 6 Januari  Weer naar school  

Dinsdag 14 Januari  MR vergadering  

Vrijdag 17 Januari Ouderkrant 5  

Donderdag 23 Januari 

 

Ouderbijeenkomst 

de Vreedzame 

School 

19.00 uur tot 20.30 

uur 

Woensdag 29 januari Inloop ochtend in de groep 

Josephcafé 

8.30 -8.45 uur 

8.45 -9.30 uur 

 

Februari 2020 

Dag  Activiteit  Bijzonderheden 

Dinsdag 4 februari Spelletjesmiddag groep 1 en 2 

 

14.15-15.15 uur 

Vrijdag 7 februari Eerste rapport groep 3 t/m 7 

Ouderkrant 6 

 

Dinsdag18 februari 10 minuten avond groep 3 t/m 7  

Donderdag 20 februari Carnaval  

Vrijdag 21 Februari Continurooster Groep 2 en 3    

12.00 vrij 

Groep 4 t/m 8  

14.00 vrij 

25  t/m 28 februari  Voorjaarsvakantie  

             
  
  

  
  

Ouderkrant 
  

13 december 2019     

NR  
 5 
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Ook bij ons op school hebben we een probleem met de bezetting van de groepen. 

U heeft vermoedelijk gezien dat we een vacature uitgezet hebben  voor een 

leerkracht voor 4 dagen. Hier komen GEEN kandidaten op af. Dit betekent dat de 

intern begeleider Tamara van de Berg nu voor groep 6 staat. Dat is geen wenselijke 

situatie. 

Bij ziekte kunnen we slechts een beroep doen op een klein aantal vervangers. Zo 

staat juf Els, al een aantal jaren met pensioen,  weer voor groep 1 /2 omdat er 

iemand ziek is. We zijn heel blij dat juf Els er is maar het is geen juiste situatie. 

Verder hebben leerkrachten vanuit de CAO recht op dagen buiten de groep 

gedurende het jaar om hun werk voor de groep te kunnen voorbereiden. Dit is 

noodzakelijk om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen waarborgen. Op dit 

moment hebben we in ieder geval onvoldoende inval om de leerkrachten de uren 

buiten de groep te kunnen geven. 

Dit betekent verder ook dat de activiteiten die we als school doen en die niet direct 

met de lessen te maken hebben onder druk komen te staan. 

We doen tevens een dringend beroep op u als ouders om ons te blijven helpen bij 

activiteiten om de kinderen een plezierige schooltijd te bezorgen. 

Ik houd u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

 

In de kerstvakantie  nemen we afscheid van ons oude 

vertrouwde   

We zijn benieuwd naar uw reacties als u in januari weer op school 

komt. 

 

 

Donderdag 23 januari verwachten we alle ouders bij de ouderavond over De 

Vreedzame School. Via uw kind(eren) ontvangt u hiervoor een persoonlijke 

uitnodiging. 

 

Presentatie nieuw logo Josephschool 

Ouderavond  De Vreedzame School 

Lerarentekort ook bij ons op school 
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Vrijdag voor de vakantie houden we weer een 

tentoonstelling van de gevonden voorwerpen. 

Komt u alstublieft kijken als u iets mist! Na vrijdag 

doen we de kleding in de kledingcontainer. 
 

 

 

 

 

 

Wij zijn vier eerstejaarsstudenten van de Haagse Academie 

Lichamelijke Opvoeding. In de periode van 22 november 2019 tot 3 

april 2020 zullen wij stage gaan lopen bij Meester Jeroen. Wij zijn hier 

elke vrijdag en kijken heel erg uit naar komende periode!  

 

Romée Warnaar 

Hallo, mijn naam is Romée Warnaar en ik kom uit Delft. Ik ben 19 

jaar en ik zit nu net in mijn eerste jaar van de Haagse Academie 

Lichamelijke opvoeding. Zelf speel ik korfbal in Delft bij 

Fortuna/Delta logistiek en vind ik gym het leukste vak wat er 

bestaat! U kunt mij elke vrijdag vinden in de sporthal bij de 

Josephschool. Ik kijk er onwijs naar uit en ga met veel motivatie 

mijn stageperiode tegemoet!  

 

Nola Sloot 

Hallo, ik ben Nola Sloot kom uit Bleiswijk en ben 19 jaar. Ook ik zit in 

mijn eerste jaar van de Haagse Academie Lichamelijke 

opvoeding. Ik zit op schaatsen sinds ik klein ben en ook speel ik 

viool. Ik train bij Schaatsvereniging Lansingerland en doe dit 3 keer 

in de week op de Uithof. Ik vind het erg leuk om hier op vrijdag 

gym te mogen geven en zal dit met veel enthousiasme doen. 

 

Orlando van Diepen 

Hallo! Ik ben Orlando van Diepen (20) en ik ga tot en met april 

samen met drie medestudenten van de HALO en meester Jeroen de 

gymles van jullie kinderen verzorgen.  

Ik heb zelf acht jaar op de Josephschool gezeten en heb daar 

hele leuke herinneringen aan over gehouden. Ik ben 

opgegroeid in Pijnacker en woon er nog steeds met veel 

plezier. 

Qua sport heb ik zelf een jaar op korfbal gezeten bij Avanti 

maar ben daarna toch gaan voetballen. Ik voetbal nu voor 

het tweede jaar in de heren selectie. 

Mijn mede studenten en ik kijken er heel erg naar uit om de 

kinderen een leuke en leerzame tijd te bezorgen! 

 

Even voorstellen 

Gevonden voorwerpen 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fhvvictoria.nl%2Ffiles%2Flibrary%2Falgemeen%2Fgevonden%2520new.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.hvvictoria.nl%2Fsite%2FDefault.asp%3Foption%3D202%26menu%3D3&docid=NQKZLUBHzb8g1M&tbnid=DVxUUyDcnrfmZM%3A&vet=10ahUKEwjZ2_WQsq3mAhUhysQBHQEsA1wQMwhJKAcwBw..i&w=302&h=320&bih=722&biw=1536&q=gevonden%20voorwerpen&ved=0ahUKEwjZ2_WQsq3mAhUhysQBHQEsA1wQMwhJKAcwBw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fhvvictoria.nl%2Ffiles%2Flibrary%2Falgemeen%2Fgevonden%2520new.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.hvvictoria.nl%2Fsite%2FDefault.asp%3Foption%3D202%26menu%3D3&docid=NQKZLUBHzb8g1M&tbnid=DVxUUyDcnrfmZM%3A&vet=10ahUKEwjZ2_WQsq3mAhUhysQBHQEsA1wQMwhJKAcwBw..i&w=302&h=320&bih=722&biw=1536&q=gevonden%20voorwerpen&ved=0ahUKEwjZ2_WQsq3mAhUhysQBHQEsA1wQMwhJKAcwBw&iact=mrc&uact=8
https://www.hvvictoria.nl/site/Default.asp?option=202&menu=3
https://www.hvvictoria.nl/site/Default.asp?option=202&menu=3
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Berber Planken  

Hallo, Ik ben Berber Planken (17) samen met Romée, Nola, 

Orlando en meester Jeroen gaan wij de gymlessen verzorgen 

tot en met april. 

Zelf heb ik op de Mariaschool in Den Hoorn gezeten en gym 

vond ik het leukste vak dat er was. Ik hoop dat wij ervoor 

kunnen zorgen dat uw zoon of dochter dit ook gaat vinden. 

Ik heb vroeger een aantal jaren tennis gespeeld, maar ben 

overgaan op voetbal. Hier speel ik nu voor het tweede seizoen 

in de vrouwenselectie. 

Wij hebben erg veel zin om de kinderen een leuke en bewegelijke 

tijd te bezorgen. 
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Van buiten de school 

osephschool 
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