
 

   

 

 

 

Zo vlak voor de vakantie even wat weetjes: 

Na de meivakanties op dinsdag avond 11 mei kunt u de Webinar Andere 

schootlijden bijwonen. Morgen ontvangt u in Ouderportaal hier een brief over. 

 

Vrijdag 21 mei is er een studiedag en zijn alle kinderen vrij. De juffen en meesters 

verdiepen zich weer een stukje verder de Vreedzame School.  

 
Nationaal Programma Onderwijs  

Het is nogal wat… Maar liefst 8,5 miljard euro wordt er uitgetrokken om de kwaliteit 

van ons onderwijs te verbeteren. Met het oog op de achterstanden die mogelijk zijn 

ontstaan door de Lock down, krijgen alle scholen een flink bedrag toegewezen voor 

de komende twee en een half jaar. Hier kunnen we veel goede dingen mee doen 

en ook al is de achterstand minder groot als wellicht gedacht wordt, het helpt ons in 

ieder geval om ons onderwijs nog beter te maken! Alle scholen buigen zich nu over 

de resultaten van de toetsen die zijn afgenomen en zullen op basis daarvan een 

‘schoolscan’ maken, waarin duidelijk wordt hoe de kinderen zich ontwikkeld 

hebben. De volgende stap wordt dan het maken van plannen: hoe gaan we de 

extra gelden 

inzetten? 

Waar 

besteden we 

het aan? 

Genoeg om 

over na te 

denken dus! 
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Welkom aan Fatien in groep 1/2A, Mohammad en Nova in groep 3 

en Jaycen groep 5. We wensen jullie en jullie ouders een hele fijne 

tijd bij ons op school. 

 

 

Denkt u er aan om broertjes zusjes alvast aan te melden op school. Zo 

houden wij alvast een plekje beschikbaar. U kunt bij Joke van de 

administratie een aanmeldingsformulier vragen. 

 

 

 

 

 

 

 

Soort vakantie Eerste dag Laatste dag 

Herfstvakantie Ma 18 oktober 2021 Vr 22 oktober 2021 

Kerstvakantie Ma 27 december 2021 Vr 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie Ma 28 februari 2022 Vr 4 maart 2022 

Goede vrijdag Vr 15 april 2022  

Tweede Paasdag Ma 18 april 2022  

Meivakantie Ma 25 april 2022 Vr 6 mei 2022 

Hemelvaartsdag Do 26 mei 2022 Vr 27 mei 2022 

Tweede Pinksterdag Ma 6 juni 2022   

Zomervakantie Ma 11 juli 2022 Vr 19 augustus 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolvakanties volgend schooljaar 2021-2022 

 

Welkom 

In de toekomst… 

Broertjes en zusjes aanmelden 

In de toekomst… 
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Wat was het leuk geweest, afgelopen september weer een schoolreisje voor de 

kinderen! 

Helaas ging de schoolreis voor alle kinderen niet door wegens de 

coronamaatregelen van de overheid. In overleg met de leden van de 

Oudercommissie en de school hebben we geprobeerd om de schoolreis uit te 

stellen naar april 2021 maar ook dat valt in het water door de huidige maatregelen. 

Het is niet mogelijk om voor iedereen een schoolreis op een verantwoorde manier 

door te laten gaan. 

 

We laten het hier uiteraard niet bij zitten voor de kinderen en willen ze graag een 

speciale dag bezorgen! In de lopende overleggen tussen de Oudercommissie en de 

school hebben we vastgelegd dat er dinsdag 15 juni een gehele dag voor de 

kinderen wordt geregeld in samenwerking met Team4Talent. Het programma blijft 

nog geheim maar u kunt er op rekenen dat we, ondanks de Corona maatregelen, 

de dag zo willen organiseren dat uw kind een onvergetelijke dag zal hebben!  
 
 

 

Vanwege de Corona-perikelen zal ook dit jaar de avondvierdaagse niet gelopen 

worden vanuit school. 

 

Maar er is goed nieuws 

Gelukkig is het wel mogelijk om dit jaar een medaille te bemachtigen. Uiteraard 

moet je dan wel vier dagen minimaal 2,5, 5 of 10 kilometer wandelen. Je kunt 

wandelen in de periode 29 maart tot 30 juni 2021. Je hoeft niet vier dagen achter 

elkaar te wandelen, maar het is wel leuk om in twee weken 

tijd vier wandelingen te volbrengen. Met als beloning een 

officiële avond4daagse-medaille. 

 

De routes worden bepaald door een app, deze zet de 

routes voor je uit. Je kunt starten vanuit huis, maar ook van 

een andere willekeurige plek. De route geeft je onderweg 

de aanwijzingen. M.a.w. je hebt wel een telefoon nodig. 

Lijkt het je leuk, klik dan op de onderstaande link:  

 

https://www.eroutes.nl/nl/avond4daagse/pijnacker 

 

Mocht je vorig jaar ook al meegedaan hebben aan deze digitale variant, dan kan 

je dit account weer gebruiken voor dit jaar. 

Wij wensen jullie heel veel plezier en succes met de wandelingen. Hopelijk kunnen 

we volgend jaar weer met school de avond4daagse lopen en er daarna een 

gezellig feestje van maken. 

Groetjes, Aksana en René 

Organisatie Avond4daagse St. Josephschool 

 

Schoolreis 

Avondvierdaagse 

https://www.eroutes.nl/nl/avond4daagse/pijnacker
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Ook al konden we voor de tweede keer de Paasviering niet met de hele school 

samen vieren, kunnen we terugkijken op een geslaagd Paasfeest. De school was op 

verschillende plekken gezellig versierd met slingers en paastakken.  

 

Op dinsdag 30 maart heeft Iedereen naar een film gekeken over Klaas de Paashaas. 

Hij had eieren verstopt in de aula en in de gymzaal. Elke groep heeft heel goed 

geteld en gezocht naar alle eitjes. Uiteindelijk bleken de kinderen van groep 5 en 6 

de beste speurneuzen. Zij wonnen nog extra eitjes om lekker van te smullen.   

 

Op donderdag 1 april heeft de hele school tegelijkertijd naar de online Paasviering 

gekeken waar ook elke groep aan mee heeft 

gewerkt. Het thema van de viering was dit jaar 

"vriendschap”. De kleuters hebben gezorgd voor 

vrolijke versieringen en slingers in de hal. Een aantal 

kinderen uit groep 3 en 4 heeft een gedicht over 

vriendschap voorgelezen. De kinderen uit groep 5 

lazen een prentenboek over vriendschap voor en 

de kinderen uit groep 6 een verhaal. Groep 7 heeft 

de liedjes voor de viering gezongen en groep 8 

heeft door het prentenboek “Een vriend zoals jij” 

laten horen hoe belangrijk het is dat je het na een 

ruzie weer goedmaakt met elkaar. Na de 

Paasviering werd elke klas getrakteerd op een 

lekker paasei. Deze eieren zaten in vrolijke 

mandjes, gemaakt door een creatieve moeder 

van de ouderraad.  

 
 

 

Tijdens een muziekles van groep 7 en 8 hebben we geluisterd naar een 

stemkunstenares. Zij maakte allemaal verschillende geluiden die als een stripverhaal 

waren 'genoteerd'. Vervolgens hebben we allemaal onze eigen 'geluidenpartituur' 

gemaakt. Een aantal kinderen heeft het stuk uitgevoerd. Dat was erg leuk! We 

hebben op een leuke manier geleerd dat, als muziek is genoteerd en we weten 

allemaal de regels, we dit allemaal kunnen naspelen/ zingen. 

 
 

Stripsody 

Terugblik Pasen 



2020-2021 Ouderkrant aflevering 8 

 

Wat ziet de gang er in de bovenbouw toch gezellig uit met de knutsel van groep 6! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenteknutsel groep 6 
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Op 8 april is via het ouderportaal het betaalverzoek gestuurd voor de vrijwillige 

ouderbijdrage voor dit schooljaar. De activiteiten die door de oudercommissie 

worden (mede)georganiseerd worden volledig betaald vanuit deze ouderbijdrage. 

We hebben het dus hard nodig. Omdat we een tijdje zonder bankrekening zaten 

wordt de bijdrage voor 2020/2021 nu vrij laat geïnd. We vragen u daarom, mocht u 

dit nog niet hebben gedaan, het zo snel mogelijk over te maken. Ons nieuwe 

rekeningnummer is NL35 RABO 0365 7822 54 t.n.v. Stichting Katholiek Onderwijs 

Pijnacker. Uiteraard is betaling in termijnen ook mogelijk. Neem hiervoor (of met 

andere vragen) contact op via oc@josephschoolpijnacker.nl of een bericht in het 

ouderportaal.  

 

Mocht u geen bericht hebben ontvangen laat het ook even weten, we zullen de 

brief dan nasturen. 

De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit 3 delen. 

 

Algemene bijdrage 

De algemene bijdrage wordt gevraagd aan de leerlingen van alle klassen. Dit wordt 

gebruikt om gedurende het jaar de verschillende vieringen te bekostigen, zoals 

Sinterklaas, Kerst en Pasen maar ook de afscheidsavond voor groep 8 en het 

kleuterfeest voor de kinderen die naar groep 3 gaan. Ook wordt hiervan geld 

bijgedragen aan het aanschaffen van leesboeken en sportshirts voor de school. 

 

Bijdrage educatieve uitjes 

De bijdrage voor educatieve uitjes wordt in een aparte pot bijgehouden van de 

algemene bijdrage en voor educatieve/culturele doelen gebruikt. U kunt hierbij 

denken aan bijvoorbeeld een museumbezoek. Deze bijdrage wordt altijd een jaar 

vooruit gevraagd. Voor de kinderen uit groep 8 wordt deze bijdrage dus niet 

gevraagd. 

 

Bijdrage schoolreis 

De volledige kosten van het schoolreisje worden betaald van de ouderbijdrage 

schoolreis. Ook dit wordt een jaar vooraf gevraagd. Voor de kinderen uit groep 7 en 

8 wordt deze bijdrage niet gevraagd, aangezien ze het volgend schooljaar niet 

meegaan op schoolreis. 

 

Er is dit jaar geen schoolreis geweest, wat is er dan met de bijdrage dat vorig jaar 

geïnd is gebeurd? 

Nog niets! De bijdrage schoolreis wordt in een aparte pot bijgehouden en staat dus 

nog volledig op de rekening. Omdat een schoolreis buiten de deur dit schooljaar 

niet mogelijk was en is, is er besloten om ter vervanging een 'schoolreis' op school te 

houden. De kinderen krijgen een activiteiten dag die hopelijk bijna net zo leuk is als 

met de hele school op pad te gaan. Om zoiets te kunnen organiseren is er natuurlijk 

ook geld nodig. Het is ons voornemen om hiervoor een deel van het schoolreis 

budget in te zetten voor het aanschaf van materialen etc.  

 

Wat niet wordt ingezet voor de alternatieve dag zal voor de schoolreis van volgend 

jaar gebruikt worden.. Het budget voor het schoolreisje is heel krap en het lukt vaak 

net om vanuit de ouderbijdrage de financiën hiervoor rond te krijgen. Het is ook 

Toelichting besteding ouderbijdrage 

mailto:oc@josephschoolpijnacker.nl
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onzeker in hoeverre de kosten voor bus huur en entree volgend jaar zullen stijgen als 

resultaat van de lockdown. Om deze redenen vonden we het wijs om de bijdrage 

voor dit jaar gewoon te vragen. Volgend jaar hebben we dan ruimte om een extra 

gave schoolreis te organiseren om het gemis van dit jaar goed te maken. Het deel 

van de huidige groep 7, die volgend jaar niet meer meegaat op schoolreis, zal 

worden gebruikt voor het schoolkamp 

 

Hetzelfde geldt overigens voor de educatieve uitjes. Het geld van vorig jaar en dit 

jaar wordt hiervoor opzijgelegd en zal worden ingezet voor educatieve uitjes zodra 

het weer mogelijk is. 

 

 

 

Instructie honingraatpuzzel: Om elke bij moeten de cijfers 1/6, maar er mogen niet 

twee dezelfde cijfers naast elkaar of om een bij. VEEL SUCCES van Noah en Niels. 

 

Vermaak voor in de meivakantie van groep 8 
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Kijk goed naar wat de uitkomst van de som is en kleur de kleurplaat in. 



2020-2021 Ouderkrant aflevering 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


