
 

    

 

 

 

Beste ouders, verzorgers, 

Hoe fijn is het dat onze leerlingen er weer allemaal zijn. Het is voor de kinderen een 

beetje anders dan anders. Leerlingen vanaf groep 6 met mondkapjes, niet spelen 

met groepen door elkaar, leerkrachten die in de bovenbouw een beetje meer 

vanaf een afstandje helpen en dan een medeleerling online.  

Maar er is ook veel hetzelfde. Heerlijk gewoon de lessen, samen in de klas. Na de 

vakantie hopen we er weer allemaal te zijn.  

Mocht het anders lopen dan laat ik u dit na dinsdagavond weten. Op dat moment is 

er weer een persconferentie. Ondanks de vakantie zijn alle directeuren en de 

bestuurder van SKOP alert en waar nodig in actie. 

Namens het team wens ik u een fijne vakantie.  

 

Hartelijke groet, Mariëtte Neijenhuis 

 

 
In de groepen 1 /2 mogen we weer twee nieuwe leerlingen 

begroeten.  

Welkom voor Liza in groep 1A  en Fleur in groep 1B. 
We wensen jullie en je pappa en mamma veel succes en 

plezier bij ons op school 
  

Ouderkrant 
 

  18 februari 2021 

 

NR 

6 

Twee weken alweer op school 

Welkom 
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Op de Josephschool doen we in de week van 15 t/m 19 maart mee aan De Week 

van de Lentekriebels. Dit is een nationale projectweek waarbij in het basisonderwijs 

een hele week relationele en seksuele voorlichting gegeven wordt. Elk jaar staat er 

een thema centraal, dit jaar is dat 'Diversiteit'. Aandacht voor seksuele diversiteit is 

sinds 2012 verplicht gesteld vanuit de kerndoelen. Daarmee kan het onderwijs 

bijdragen aan een school en een samenleving waarin iedereen geaccepteerd 

wordt, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en 

geslachtskenmerken. Met dit thema willen we daar graag extra aandacht aan 

besteden.  

Het doel is om kinderen de juiste informatie en vaardigheden mee te geven voor 

een gezonde seksuele ontwikkeling, die past bij hun leeftijd en belevingswereld en 

hen helpt om op een latere leeftijd seksueel verantwoorde keuzes te maken. 

Onderzoek laat zien dat als op jonge leeftijd al aandacht is voor relationele en 

seksuele vorming, jongeren juist later beginnen met seks, verantwoorde keuzes 

maken en weerbaarder zijn.  

Met uw kinderen in gesprek 

Ook staan kinderen hier dan nog open voor. Vanaf de puberteit wordt dit minder. 

Bereid kinderen goed voor op de veranderingen die plaatsvinden tijdens de 

puberteit. U hoeft er niet bang voor te zijn dat uw kind nog niet toe is aan bepaalde 

informatie. Ze onthouden namelijk alleen wat zij interessant vinden en waar ze op 

dat moment aan toe zijn. Welke informatie kunt u op welke leeftijd het beste geven? 

Lees daarvoor de volgende brochures: 

• Seksuele opvoeding van kinderen 0-6 jaar 

• Seksuele opvoeding van kinderen 6-9 jaar 

• Seksuele ontwikkeling van 0-18 jaar 

• Puber in huis  

• Tips voor u als ouder/ opvoeder om in gesprek te gaan met uw kind 

• Praten met uw kind over sexting en grooming  

 

 

 

 

 

 

  

Week van de lentekriebels 

http://shop.rutgers.nl/webwinkel/doelgroep/ouders/seksuele-opvoeding-van-kinderen-0-6-jaar/97180&page=
http://shop.rutgers.nl/webwinkel/doelgroep/ouders/seksuele-opvoeding-van-kinderen-6-9-jaar/124636&page=
https://shop.rutgers.nl/webwinkel/wat-zoekt-u/voorlichtingsmaterialen/seksuele-ontwikkeling-van-kinderen-0-18-jaar/103021&page=
https://shop.rutgers.nl/webwinkel/wat-zoekt-u/voorlichtingsmaterialen/seksuele-ontwikkeling-van-kinderen-0-18-jaar/103021&page=
https://shop.rutgers.nl/webwinkel/zoekenpuber-in-huis/15679&page=
https://www.seksuelevorming.nl/sites/seksuelevorming/files/PDF/2020_Tips_seksualiteit_praten_voor_ouders_def.pdf
https://www.seksuelevorming.nl/sites/seksuelevorming/files/Body%20afbeeldingen/PDF/LOVE%20online%20ouderbrief%20DEF%20online.pdf
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Tijdens het thuiswerken hebben de kinderen van groep 7 een zo hoog mogelijke 

wolkenkrabber gebouwd.  

Ze hebben geleerd  dat een vouw in een papieren strook zorgt voor stevigheid.  

Hier zien jullie foto’s van een paar geslaagde exemplaren van Floor, Dean en Karim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Techniekles tijdens thuiswerken groep 7 
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We vonden het leuk om thuis te werken omdat het wat rustiger was en je kon iets 

langen in je bed blijven. Maar we vonden het 

minder leuk want we misten de klas en we 

vinden het op school fijner om te werken.  
   

Ons contact met de juf was best goed. We 

vroegen de juf best vaak om hulp via de 

Snappet chat of Teams. 

 We vinden het leuk om weer naar school te 

gaan want we konden de klas weer zien en 

het was super gezellig.  

Wat minder fijn was is dat we met mondkapjes 

op de gangen moeten.  

  

We vonden het een 

avontuur om thuis te 

werken want het 

was heel anders dan op school.  

  

Yara en Zohra uit groep 8 

______________________________________________________ 

Voordelen weer naar school 

1.  Je kan je vrienden en klasgenoten weer zien.  

2.  Je krijgt een betere uitleg van de juf of meester.  

3.  Je  kan je beter concentreren dan thuis.  

4. Je kan de filmpjes beter zien want het loopt dan niet 

vast.  

5. Op school kan je meer en beter leren dan thuis.  

6. Het is 

gezelliger, 

omdat je dan 

kan praten met 

klasgenoten en kan lachen. Als je  thuis 

pauze neemt dan ben je meestal alleen, 

maar als je op school bent dan ben je 

altijd met de klas.  

 

Mirte en Jaire  

Ervaringen thuiswerken – weer naar school namens groep 8 

Een voordeel van weer 

naar school gaan dat je je 

vrienden weer kan zien, en 

dat je weer makkelijk 

vragen kan stellen. Ook is 

het fijn dat de instructies 

gewoon voor de lessen 

zijn en niet een dag van 

tevoren. We hebben ook 

weer gewoon gym, maar 

ook extra instructie 

hebben we weer gewoon. 

Bovenal is het gewoon 

weer fijn school te gaan. 

 

Nathan en Loek uit groep 

8 

Interview Jaire 

Hoi Jaire, Ik ben Isis en ik ga je 

interviewen.  

  

Hoe heb jij het thuiswerken ervaren?  

“Ik vond het lastig, en ik kon me 

moeilijk concentreren.”  

  

Wat vond je het leukste van het 

thuiswerken?  

“Ik kon eten wanneer ik wilde.”  

  

Wat vond je minder leuk aan het 

thuiswerken?  

“Dat ik alleen aan het werk was.” 

Interview Isis  

Hoe vind je het om weer naar school 

te gaan?  

”Leuk want dan kan ik weer mijn 

vriendinnen zien.”  

  

Wat vind je minder leuk om naar 

school te gaan?  

“Dat ik eerder op moet staan.”    

  

Werk je liever thuis of op school?  

“Op school want dat vind ik gezellig.” 

Samenvatting interviews 

Het thuiswerken ging bij mij [Jaire] beter dan 

vorig jaar, maar ik vind naar school gaan toch 

fijner.   

Ik [Isis] vond thuiswerken best lastig, maar het 

lukte thuis prima. Verder vind ik het fijner om 

naar school te gaan 
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Vanaf de periode van 18 februari tot en met de week van 7 juni zal ik stage gaan 

lopen op de woensdag en donderdag in groep 1/2 a. Zelf vind ik het erg fijn dat ik 

weer een stageschool heb in deze tijd met Covid-19. Eindelijk weer kunnen oefenen 

in de praktijk in plaats van het volgen van online lessen. Ik ben mij erg bewust van 

het feit dat ik de aankomende periode extra goed moet oppassen in verband met 

de gezondheid van uw kinderen, u, de leerkracht en mijzelf. Dit zal ik ook zeker doen! 

 

Wie ben ik? 

 

Ik ben Rob de Vreede, een vierdejaars student die zit op de Pabo. 

Zelf zou ik mij omschrijven als een spontane jongen met een hart voor 

de natuur. Dit is ook een van de redenen dat ik gekozen heb om 

leerkracht te worden. Ik wil namelijk graag mijn kennis over de 

buitenwereld op een enthousiaste manier overbrengen op kinderen. 

Ook ben ik erg fan van watersporten, ik ben fanatiek zeiler, surfer en 

windsurfer. Het is erg jammer dat het contact tussen ouders en 

verzorgers voornamelijk online plaatsvindt. Zo kan ik niet gelijk uw 

vragen beantwoorden. Maar mocht u nog vragen hebben aan mij, 

stel deze vragen gerust via Marlies Krebbers of Simone Turkstra. Dan 

zal ik via hen uw vragen beantwoorden. 

 

Ik kijk er naar uit om de aankomende periode samen met jullie 

kinderen te leren! 

 

Met vriendelijke groet, Rob de Vreede 

 

 

 

 

Hallo allemaal! 

 

Mijn naam is Thijs Schwengle, ik ben een 19 jarige jongen uit 

Bleiswijk. 

Ik hou van muziek, hardlopen en flauwe (woord)grappen. 

De komende maanden zal ik elke dinsdag stage lopen in 

groep 4 van juf Lindi. 

Dit doe ik als onderdeel van mijn studie aan hogeschool 

Thomas More in Rotterdam. 

Zelf heb ik er erg veel zin in en ik hoop dat de kinderen het net zo 

ervaren. 

 

Ik ga mijn best doen om het zo leuk en leerzaam mogelijk te 

maken! 

 

-Thijs 

 

 

 

Even voorstellen.. 
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Op maandag 25 januari en dinsdag 9 februari  jl. heeft de MR 

(ouders en leerkrachten) online vergaderd. De volgende punten zijn 

besproken:  

• Mededelingen m.b.t. Corona. Er wordt o.a. besproken hoe het thuisonderwijs 

loopt, hoe wordt er omgegaan met de naderende Cito toetsen en rapporten. 

De citotoetsen worden afgenomen nadat de kinderen weer enkele weken op 

school zitten. Deze kunnen dan niet meer worden verwerkt in het rapport dat 

de leerlingen voor de voorjaarsvakantie krijgen. De resultaten van de Cito 

toetsen worden dan later gedeeld met ouders. Er wordt nog nagedacht in 

welke vorm de rapportgesprekken zullen plaatsvinden. Ook worden de 

adviesgesprekken met groep 7 verplaatst naar het einde van het schooljaar.  

• De studiedag van 1 maart gaat door, er is een externe instantie ingehuurd om 

de leerkrachten bij te scholen.  

• Door de overheid wordt er extra subsidie uitgekeerd om leerachterstanden 

weg te werken. De school heeft ervoor gekozen een NT2 leerkracht aan te 

nemen om tweetalige kinderen extra taallessen te geven.  

• Er is nagedacht over de maatregelen die nodig zijn bij het openen van de 

school na de lock down. Het is wenselijk om de schooltijden aan te passen, 

het liefst géén vrijwilligers in de school en de extra uren op woensdag kunnen 

worden ingezet om leerachterstanden weg te werken. Ook zullen de 

leerlingen uit de bovenbouw meer huiswerk mee krijgen.  

• Het vaststellen/goedkeuren van de notulen van de vorige MR vergadering. 

Deze notulen zijn voor zowel ouders als leerkrachten opvraagbaar bij de MR. 

• Omdat er plannen zijn om de Josephschool in samenwerking met Skippy  te 

ontwikkelen tot een integraal kind centrum, denkt het team van de school nu 

alvast na over de toekomst. Wat gaat het kind centrum ons brengen? Zijn we 

als school nog op de goede weg of zouden we het onderwijs nog verder 

kunnen verbeteren. Wat zou bijv. het 5 gelijke dagen model ons opleveren? 

Dit alles wordt uitvoerig besproken in de MR.  

• De vakantieregeling voor het volgende schooljaar is vastgesteld.  

• De prognose van het leerlingenaantal is besproken. 

• Feedback Lock down vanaf december en het openen van de school. Ouders 

vonden het vooral fijn dat de leerlingen dagelijks online contact hadden met 

de leerkracht. Hierdoor was het mogelijk om instructie te geven en dit stukje 

voor een gedeelte weg te nemen bij de ouders. Verder was het waardevol 

dat er een weekoverzicht was i.p.v. een dag overzicht van de lessen op het 

Ouderportaal. De thuiswerkperiode is gelukkig weer afgesloten. Het blijft toch 

het meest waardevol wanneer de leerlingen op school zijn.  

• GMR: in de GMR is vooral gesproken over hoe de SKOP scholen de subsidie 

vanuit de overheid gaan inzitten om de leerachterstanden te verbeteren.  

 

De volgende MR vergadering staat gepland op dinsdag 9 maart 2021.  Mocht u een 

onderwerp besproken willen hebben bij de MR vergadering, neemt u dan contact 

op met één van de MR-leden of stuur  een email naar MR@josephschoolpijnacker.nl   

Vanuit de MR 

mailto:MR@josephschoolpijnacker.nl
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Wij zijn ons ervan bewust dat het nu door alle maatregelen misschien lastig is om 

contact met ons op te nemen, of ons te vinden op en/of bij het schoolplein. Laat 

dat u niet tegenhouden om ons een email te sturen wanneer u graag een 

onderwerp of vraag besproken zou willen hebben bij de MR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

En tot slot.. 



2020-2021 Ouderkrant aflevering 6 

 

Theatervoorstellingen tijdens de voorjaarsvakantie online 
Dikkie Dik, nijntje, Hakim, André het Astronautje, Dirk Scheele en meer 
Vanwege de naderende voorjaarsvakantie en de theatermakers die al maanden thuis 
zitten, bundelen jeugdtheaterorganisaties Bureau Vanaf2, Klein Amsterdam Producties en 2- 
ater Producties de krachten en lanceren Vakantietheater. Vanaf zaterdag 13 t/m zondag 28 
februari deelt vakantietheater dagelijks drie online voorstellingen voor kinderen van 2 jaar tot 
12 jaar. Kaarten zijn vanaf nu te koop via vakantietheater.nl. 
  
De afgelopen dagen is keihard gewerkt aan een 
online programmering met 48 voorstellingen. Een 
aantal nieuwe voorstellingen zijn speciaal voor 
Vakantietheater opgenomen. In plaats van een 
enthousiast publiek moesten de makers het met 
alleen het toeziend oog van de camera doen. 
Marianne van Houten, actrice in ‘nijntje op de 
fiets’: “Ik vond het heerlijk om weer op het toneel 
te staan en eindelijk de voorstelling te kunnen 
spelen. Het leukste is het natuurlijk met een zaal 
vol blije kinderen. Maar het idee dat we hen 
vanuit hun eigen huis mee op reis kunnen nemen 
in een verhaal is ook heel bijzonder”. 
 Naast gloednieuwe voorstellingen zijn ook 
eerdere succesvolle voorstellingen te zien zoals 
o.a. Lekker weertje, Dikkie Dik van Dirk Scheele. 
Een online ticket kost €7,50. Hiervoor krijgt men 
een link naar de voorstelling die gedurende 24 uur 
te bekijken is met het hele gezin. 
  
Vermaak voor kinderen thuis, steuntje in de rug 
voor theatermakers 
Vakantietheater biedt niet alleen veel vermaak 
voor kinderen en ouders in de voorjaarsvakantie, 
maar geeft de theatermakers ook een steuntje in de rug. Initiatiefnemer Peter Lanting heeft in korte 
tijd diverse theatermakers én theaters door het hele land geënthousiasmeerd om Vakantietheater 
van de grond te krijgen. Lanting: “Hèt onlinejeugdtheater voor het hele gezin tijdens de 
voorjaarsvakantie. 
Zo kunnen kinderen samen met hun ouders toch nog genieten van het theater, maar dan vanuit 
hun eigen woonkamer. We willen met Vakantietheater de trouwe theaterfans blij maken, maar 
hopen ook op een nieuw publiek die zo op een laagdrempelige manier kennis kan maken met 
jeugdtheater. We hopen van harte dat iedereen met kinderen de weg naar onze voorstellingen in het 
theater weer weet te vinden zodra het mag. Theater is iets magisch.” 
 Elke dag is om 10.00 uur een voorstelling voor peuters (vanaf 2 jaar), om 14.30 uur voor kleuters (4+) 
en om 16.00 uur een meer arthouse-achtige voorstelling. Telkens voor een andere leeftijd. 
De voorstellingen om 16.00 uur betreffen o.a. de voorstellingen Alice in Wonderland, Geel en 
Fatboys 6+. Peter Lanting: “Dit zijn voorstellingen waar geen bekende figuren als nijntje of Dikkie Dik 
inzitten, maar zeker de moeite waard als je zin hebt om je een keer te laten verrassen! Op deze 
manier bieden we voor ieder wat wils, voor kinderen vanaf 2 tot 12 jaar”. 
www.vakantietheater.nl 

Van buiten de school 
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