
 

    

 

U ontvangt de kalender schooljaar 2020-2021 in de laatste week van de vakantie. 

 

 

 

Beste ouders, verzorgers, 

Het was een hectisch schooljaar maar ik ben trots dat ons team met zoveel inzet en 

liefde de kinderen, in de thuiswerkperiode en daarna, zo goed heeft begeleid. U 

heeft ook in de enquête uw waardering uitgesproken. We ontvingen 99 enquêtes 

retour. In de eerste MR vergadering na de vakantie bespreek ik hoe we de resultaten 

met u delen. Nu mogen de kinderen, en u ook als ouders, trots zijn op de prestatie in 

dit schooljaar. Er is keihard gewerkt. We starten het nieuwe schooljaar natuurlijk nog 

met aanpassingen i.v.m. de RIVM richtlijnen. U leest dit bijvoorbeeld in het stukje over 

halen en brengen. Ook zal de informatieavond in het nieuwe schooljaar worden 

aangepast, hebben we een aangepast schoolkamp voor groep 8, is het schoolreisje 

verschoven naar het voorjaar en zullen we mogelijk nog andere (kleine) 

aanpassingen moeten doen. De kinderen zijn nu gewend aan het handen wassen 

en ook de schoonmaak richtlijnen lukken goed. Dat gaan we volhouden. 

Maar nu eerst even lekker vakantie. Ik wens u, mede namens ons team, een hele 

fijne vakantie.  

 

Hartelijke groet, Mariëtte Neijenhuis  

Dag  Activiteit  Bijzonderheden 
Vrijdag 10 juli Tweede rapport groep 3 t/m 8 

Ouderkrant 12 

 

Woensdag 15 juli Musical groep 8  

Donderdag 16 juli Uitzwaaien groep 8 

Speelgoedmiddag groep 1 en 2 

 

10.00 uur 

Vrijdag 17 juli   Vossenjacht 

Start zomervakantie  

Groep 1 t/m 7 12:00 

vrij, groep 1 deze 

vrijdag naar school 

Maandag 20 juli 

t/m 28 augustus 

Zomervakantie  

Ouderkrant 
 

9 juli 2020 

 
NR 

12 

Bijna vakantie 
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Het binnen druppelen van de leerlingen zonder gebruik van de schoolbel bevalt 

aan alle kanten goed. Dat gaan we erin houden. Ook als we weer teruggaan naar 

de normale schooltijden.  

 

Dringende verzoek: KOM OP TIJD! 

 

U leest hieronder wat we gaan doen: 

8.20 uur deuren open en kinderen (groep 3 t/m 8)mogen 

naar binnen. 

8.25 uur leerkrachten groep 1 /2 wachten de leerlingen 

BUITEN op. Ouders mogen NIET naar binnen. 

8.30 alle lessen starten. 

 

13.05 uur hekken open en kinderen die thuis hebben 

gegeten kunnen naar binnen. De kinderen die TSO hadden zijn dan al in de klas. Zo 

houden we het schoolplein rustig en overzichtelijk. 

13.15 uur alle lessen starten.  
 

15.10 uur groep 1/2 komen met de kinderen naar buiten.  

Groep 1 /2 B (groep van juf Carla en juf Agnes) komen uit de speelzaal aan de kant 

van de speeltoestellen. 

Groep 1 / 2  A (juf Simone en juf Marlies) staat links van de hoofdingang. 

 

15.15 uur groep 3 t/m 8 komen naar buiten. 

 

Bij het halen en brengen mogen de ouders van groep 1/ 2 en 3 het schoolplein op. 

We zorgen ervoor dat iedereen 1,5 meter afstand van elkaar kan bewaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brengen en halen volgend schooljaar 
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Groep Leerkracht(en) Dagen 
Groep 1 /2 A Juf Simone 

Juf Marlies 

Ma/do/vrij 

Di/woe 

Groep  1/ 2 B Juf Agnes 

Juf Carla 

Ma/di 

Woe/do 

Groep 3 Juf Mariëtte 

Juf Laura 

Ma/di/woe om de week 

Woe om de week/do/vrij ocht. 

Groep 4 Juf Lindi Alle dagen 

 

Groep 5 Juf Elvera 

Juf Anne Marie 

Ma/di 

Woe/do/vrij 

Groep 6 Juf Dayna 

 

Alle dagen 

Groep 7 Meester Ronald  

Juf Stephanie 

Ma/do/vrij  

Di/wo 

Groep 8 Juf Stephanie 

Juf Edith 

Ma 

Di/wo/do/vrij 

Plusklas Juf Simone 

 

Vrij middag 

Bouwcoördinatoren Juf Mariëtte 

Meester Ronald 

Onderbouw 

Bovenbouw 

Intern begeleider Juf Tamara 

 

di/wo/do 

Onderwijs assistent Juf Elly 

 

Ma/di/ woe/do/vrij ochtenden 

Vakleerkracht gym Meester Jeroen 

 

Di/vrij 

Activiteiten 

coördinator 

Juf Carmen  

Administratie Juf Joke 

 

Ma/di/do ochtenden 

Directeur Mariëtte Neijenhuis Ma/di/woe/do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formatie volgend schooljaar 
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Weer naar school   Maandag 31 augustus 2020   

 

 

Studiedag GEEN SCHOOL    Donderdag 1 oktober 2020   

 

 

Herfstvakantie    

Vrijdag 16 oktober continurooster   

Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober 2020       

Studiemiddag Continurooster   

Middag GEEN SCHOOL 

Dinsdag middag 10 november 

   

 

Kerstvakantie    

Vrijdag 19 december continurooster   

Maandag  21 december 2020 t/m vrijdag 

1 januari 2021    

Voorjaarsvakantie    

Vrijdag 19 februari continurooster   

Maandag 22 februari t/m vrijdag  26 februari 

2021    

Studiedag GEEN SCHOOL   Maandag 1 maart 2021   

 

 

Donderdag 1 april continurooster   

Goede vrijdag en Paasmaandag    

   

Vrijdag  2 april 2021 en maandag  5 april 2021  

Meivakantie    

Vrijdag 23 april continurooster    

Maandag  26 april t/m vrijdag 7 mei 2021   

 

Hemelvaartvakantie    Donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2021 

   

 

Studiedag  GEEN SCHOOL Vrijdag 21 mei 2021   

 

 

Tweede Pinksterdag    Maandag  24 mei 2021    

 

 

Studiemiddag   

Middag GEEN SCHOOL 

Donderdag middag 8 juli 2021 

   

Zomervakantie   

Vrijdagmiddag 16 juli vrij    

Maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakanties en studiedagen 2020-2021 
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Namens alle kinderen en het hele team van de 

Josephschool willen we alle ouders graag bedanken 

voor alle hulp dit schooljaar. 

Zonder jullie waren hele leuke en leerzame 

activiteiten niet mogelijk geweest! 

 

 

https://youtu.be/zcCuXHtwUEo 

 
 

 

 

 

 

 

We zijn bijna rond!!!  Welke ouder of opa, oma maakt het compleet 

zodat we vanaf het nieuwe schooljaar brigadiers hebben. 

We zoeken nog één persoon die om de week op vrijdagochtend een 

kwartier wil brigadieren. Laat het weten aan de verkeersouder Saskia 

door een bericht aan de leerkracht te sturen. 

 

 

Na de vakantie starten de kinderen in hun nieuwe klas. Ze krijgen de 

meeste spullen van school, maar hier is een lijstje met wat de kinderen 

zelf mee moeten nemen.  
 

Voor in de klas:  

Groep 3: Een stevige rugzak is handig  

Groep 4: Een multomap 23 rings  

Groep 5: Een multomap 23 rings en oortjes om geluidsfragmenten te beluisteren op 

de Snappet.  

Groep 6: Een multomap 23 rings, oortjes om geluidsfragmenten te beluisteren op 

de Snappet en een agenda.  

Groep 7 & 8: Een multopmap 23 rings, oortjes om geluidsfragmenten te beluisteren 

op de Snappet, een agenda en een rekenmachine.  

  

Voor de gymlessen:  

Groep 1 & 2 : Gymschoenen die de kinderen zelf aan en uit kunnen doen. Graag de 

naam van uw kind op de schoenen schrijven.  

Hoera nog maar 1 ouder nodig 

Ouders, bedankt! 

Wat is handig om mee te nemen na de vakantie? 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FzcCuXHtwUEo%3Ffbclid%3DIwAR123JqU9gj67Uxa5BFxS_fJtZWEA75-oOGd1gyVBI8ou1H2_0-H-5inOrI&h=AT3oP-GGaIMN1fLzUVToOw67KHLL3UCJ4cQbljEDb53GV2IHE9umAs_c4cTRhleSng_UtpxEisE2pwO6G7GxchpV5HUPPwz4U0hxibhqoLmg6PVteSXsTlpF1GuBmOIwQTIUmLEF4av_PMDWxPd1&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2HF_kvJ6ToffM38J4vSoReyzakMsMIzQPTUvVBYfy22Pd4O3xhXTLcRBvflSgcw9Hgy4gbvumk3x70I1U7GRbXZre4ntuGDxQytVVNf5QUOG7-d1WCxgd7qPz6YHsvPqBpyZ3sLCaqGh7UCF82
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Groep 3 & 4: Gymkleding (korte broek en shirt of turnpakje), gymschoenen, 

eventueel tape of pleister om sierraden af te plakken.  

Groep 5 t/m 8: Gymkleding (korte broek en shirt of turnpakje), gymschoenen, 

eventueel tape of pleister om sierraden af te plakken, handdoek en 

eventueel deodorant (alleen een roller is toegestaan)  

 
 

 

 
 

 

Het TSO-team van de Josephschool is op zoek 

naar enthousiaste en gezellige collega’s die op 

maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag tussen 

11:45-13:30 uur beschikbaar zijn om, voor vast of 

op afroep, te helpen bij de overblijf.  

Heeft u nog wat vrije tijd over en lijkt het u leuk om 

tijdens de overblijf een groep kinderen te 

begeleiden?   

Meld u dan aan en kom ons overblijf-team 

versterken.   

Uiteraard staat er een vrijwilligersvergoeding tegenover. Voor aanmelding of meer 

informatie kunt u mailen naar: Carmen van Velzen (TSO-Coördinator Josephschool)  

tso@josephschoolpijnacker.nl 
 

 

Na de zomervakantie gaat de Josephschool weer het oude rooster draaien, de 

tussen schoolse opvang (TSO) gaat dan ook weer van start. 

Omdat de afgelopen maanden geen gebruik is gemaakt van de overblijf is er 

besloten dat, voor de mensen die het afgelopen schooljaar voor een jaar of halfjaar 

abonnement hebben betaald, het abonnement na de zomervakantie vier 

maanden doorloopt (september t/m december 2020).  

Wilt u voor uw zoon/dochter er toch weer een jaarabonnement van maken dan 

vragen wij u om het resterende bedrag van €60,- vóór 31 augustus 2020 naar 

onderstaand rekeningnummer over te maken. 

 

Voor de ouders/verzorgers die het afgelopen schooljaar geen abonnement hebben 

afgenomen en dat voor het nieuwe schooljaar voor hun kind wel willen, de tarieven 

voor een jaar/halfjaar abonnement zijn ongewijzigd. Het bedrag voor een  

25-rittenkaart is met €2,50 verhoogd naar €32,50. 

 

TSO tarieven schooljaar 2020/2021 

 Jaarabonnement            - Geldig voor alle schooldagen van het lopende  

€100,-                                  schooljaar. De betaling hiervoor dient uiterlijk  

                                            31 augustus 2020 te zijn ontvangen. 

 Halfjaarabonnement      - Geldig voor 6 maanden (augustus t/m januari en 

€52,50                                 februari t/m juli). 

                                            De betaling van het éérste halfjaar dient uiterlijk  

                                            31 augustus 2020 te zijn ontvangen en voor het  

Nieuws van de TSO 

TSO-hulp gezocht 

mailto:tso@josephschoolpijnacker.nl
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                                            tweede halfjaar uiterlijk 31 januari 2021. 

 

*er vindt geen terugbetaling plaats wanneer uw kind tijdens de duur van het  

 abonnement geen gebruik meer maakt van deze tussen schoolse opvang. 

 

 25-rittenkaart                   - Hiermee kan uw kind 25 keer overblijven, de kaart is  

€32,50                                 onbeperkt geldig.  

                                            De betaling dient voor aanvang van het overblijven 

                                            te zijn ontvangen. 

 

I.v.m. de administratiekosten verzoeken wij u om de betaling van meerdere kinderen 

in één overschrijving over te maken naar: 

Rekeningnummer: NL29 INGB 0003422434 

t.n.v. Overblijven St. Josephschool 

Onder vermelding van naam en groep van het desbetreffende kind. 

 

Voor vragen over de betaling of over de overblijf in het algemeen kunt u mailen 

naar tso@josephschoolpijnacker.nl 

Namens het overblijfteam wens ik u en uw kind(eren) een gezond en fijne 

zomervakantie toe. 

 

Met vriendelijke groet, Carmen van Velzen (TSO-Coördinator Josephschool) 

 

 

 

Op dit moment zijn ze nog druk aan het oefenen voor de afscheidsmusical volgende 

week woensdag maar onze leerlingen van groep 8 gaan volgende week dan toch 

echt van school af. Volgend schooljaar zien we onze kanjers op veel verschillende 

middelbare scholen in de regio:  
Stanislas College Westplantsoen:   1 leerling 

Grotius College:     1 leerling   

Wolfert Lansing:        3 leerlingen 

Montaigne Lyceum:       1 leerling  

Melanchthon Berkroden:    5 leerlingen 

Melanchthon Bergschenhoek:      1 leerling 

Picasso Lyceum:      1 leerling 

Scholengemeenschap Randstad:  1 leerling 

Gymnasium Novum:    1 leerling 

Lyceum Ypenburg:     1 leerling 

’s Gravendreef college Leidschenveen:  1 leerling 

’s Gravendreef College Leidschendam:  1 leerling 

Christelijk Lyceum Delft:    1 leerling 

 

Tijdens de thuiswerkperiode heeft de MR niet stil gezeten. Er zijn meerdere 

vergaderingen geweest die online zijn georganiseerd. Via deze weg hebben we o.a. 

overleg gehad over de periode dat de school gesloten was en er vanaf afstand les 

Mededelingen vanuit de MR 

Uitstroom groep 8 

 

mailto:tso@josephschoolpijnacker.nl
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werd gegeven. Ook zijn we betrokken geweest bij het openen van de school, de 

start met halve klassen en bij de volledige herstart van het onderwijs op school.  
Op dinsdag 26 mei, dinsdag 16 juni (online) en dinsdag 23 juni j.l is de MR (ouders en 

leerkrachten) weer in de school bij elkaar gekomen voor een vergadering. De 

volgende punten zijn besproken: 

 

 Het verloop en ervaringen van de volledige openstelling van de school.  

 Jaarplan: tussenevaluatie doelen 

 Werkdrukregeling komend schooljaar is besproken.  

 Musical groep 8: dit wordt een afscheid conform de regels van het RIVM. Het 

is mogelijk om een goed afscheid voor de kinderen te realiseren op school.  

 Schoolkamp groep 8 

 De formatie voor het nieuwe schooljaar, deze is rond. 

 Het concept van de enquête over de thuiswerkperiode is doorgenomen.  

 Hoe denken we dat het onderwijs ingericht kan worden na de zomervakantie, 

voorkeur gaat uit naar “terug naar normaal”, maar de vraag is of het protocol 

vanuit de PO-raad blijft zoals die nu is, het is nog onzeker of de richtlijnen zo 

blijven of nog verder versoepeld zullen worden. Zodra dit bekend is zal er weer 

worden vergaderd.  

 Toekomst Josephschool: dit is besproken tijdens een raadsvergadering vanuit 

de gemeente. Er is een motie geweest van alle partijen dat de school ook 

een IKC moet krijgen (integraal kind centrum) dit wordt nog verder 

onderzocht.  

 Brigadieren: er hebben 4 vrijwilligers zich aangemeld om te Brigadieren. 

Helaas is dit clubje te klein om het Brigadieren in stand te houden. Alle opties 

zijn besproken en de ideeën zijn op. We hopen dat er toch nog meer 

vrijwilligers zich zullen aanmelden.  

 De kasboeken van de TSO zijn gecontroleerd.  

 Nieuwe bezetting MR schooljaar 2020-2021: de termijn van juf Simone 

verloopt. Deze wordt ingevuld door een andere leerkracht. Alle andere leden 

blijven zitten.  

 GMR mededelingen 

 Het vaststellen/goedkeuren van de notulen van de vorige MR vergaderingen. 

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

 Evaluatie functioneren MR: de MR heeft een effectief jaar achter de rug. Er is 

een fijne samenstelling en taakverdeling. Er waren dit jaar meer 

vergaderingen omdat er door de Corona crisis veel te bespreken was. Het 

was even wennen om online met elkaar te vergaderen maar dit was een 

prima oplossing om op korte termijn belangrijke punten met elkaar te kunnen 

bespreken.  

De volgende MR vergadering staat gepland op dinsdag 22 september 2020.  Mocht 

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

contact op met één van de MR-leden of stuur ons een email naar 

MR@josephschoolpijnacker.nl  

 

 

 

mailto:MR@josephschoolpijnacker.nl
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Thuis weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld van kinderen 

(tot 18 jaar) waar thuis tijdelijk of langdurig weinig geld is, zodat ook zij mee kunnen 

doen. Wanneer er schulden zijn, een gezin moet rondkomen van een uitkering of u 

als gevolg van de Coronacrisis geldzorgen heeft: het Jeugdfonds Sport en Cultuur 

kan helpen! 

Wilt u gebruik maken van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Dit kan door een 

aanvraag in te dienen met behulp van een intermediair. Bij ons op school kunt u 

hiervoor contact opnemen met meester Jeroen via jkat@josephschoolpijnacker.nl 

De intermediair vult, samen met u, enkele gegevens in. Wanneer de aanvraag wordt 

goedgekeurd door het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan uw zoon of dochter direct 

gaan sporten. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt dan de contributie of het 

lesgeld aan de vereniging of cultuuraanbieder. Wilt u meer informatie over het 

Jeugdfonds Sport & Cultuur? Kijk op de website 

www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuidholland  

 

 

  

Van buiten de deur 
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Namens het hele team…. 


