
 

   

 

 

 

In deze Ouderkrant leest u weer wat we zoal op school doen 

en meemaken met de kinderen. 
Tegelijkertijd kijken we met elkaar (directie, team en MR), naar 

de toekomst van de school. 

 
Vijf gelijke dagen model 
Zoals we al eerder in ouderkranten nummer 5 en 6 lieten 

weten, ervaren we de rust en regelmaat die het vijf gelijke dagen model met zich 

meebrengt als heel prettig. We merken dat het fijn is om met de kinderen te lunchen 

en dan lekker daarvoor of daarna met de eigen juf of meester buiten te spelen. Het 

blijft wel heel ongezellig dat de groepen nog niet door elkaar mogen en dat we nog 

steeds per groep op een helft van het schoolplein moeten spelen. Hopelijk kan dit 

later in het jaar anders. 
Terug in de klas zijn we dan met de kinderen ook weer snel en rustig aan de slag.  

 
Webinar over het vijf gelijke dagen model 
In de MR zijn we met elkaar in gesprek over de toekomst van de school en daarbij 

zijn de schooltijden een belangrijk onderwerp. Zoals gezegd, we zijn heel positief 

over het vijf gelijke dagen model en hebben nu ook onze wens uitgesproken om hier 

in de toekomst mee verder te gaan. Het is dan voor u belangrijk om te weten welke 

gevolgen dit voor u heeft. Uiteraard bent u al ervaringsdeskundige, we werken hier 

nu immers al een tijdje mee, maar toch kan het zijn dat er nog onduidelijkheden zijn, 

dat u vragen heeft en u nog eens goed geïnformeerd wilt 

worden hierover. Daarom gaan we u kort na de 

meivakantie  uitnodigen voor een Webinar. Dit Webinar 

gaat dan over de wens van de school om in de toekomst 

het vijf gelijke dagen model in te voeren. Dit bereiden we 

goed voor en daarom nemen we hier ook de tijd voor.  
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Huidige schooltijden 
Nog steeds dienen wij ons aan het protocol voor het basisonderwijs te houden, ten 

aanzien van de Coronamaatregelen. Dit betekent dat we ook de komende weken, 

in ieder geval tot de meivakantie, de schooltijden tot 14.00 uur aan houden. Volgens 

het protocol mogen groepen zich niet mengen en dus blijven de klassen gedurende 

de dag bij elkaar. Ofwel we werken in cohort.  

Kindcentrum 

En er is nog meer! Voor de toekomst van de school zijn we 

ook in gesprek met SkippyPepijn om met elkaar een 

Kindcentrum in Pijnacker Noord te gaan vormen. Met ons 

mooie ruime gebouw, het groene schoolplein en de 

schooltuinen zien we allerlei mogelijkheden. Dit goede 

nieuws we natuurlijk niet voor ons en we zullen u de komende periode blijven 

informeren hierover.  

Veel mooie ontwikkelingen bij ons op de Josephschool! 

 

De groepen 1 /2 hebben de afgelopen weken veel nieuwe leerlingen mogen 

verwelkomen. Om ervoor te zorgen dat er voldoende leertijd is onder begeleiding 

van de leerkracht ,is er hulp van juf Elly, de onderwijsassistent. 

Juf Elly gaat iedere ochtend een uur en een kwartier met de jongste kleuters naar 

een apart lokaal. De kleuters doen met juf Elly in de kring een activiteit en daarna 

gaat iedere kleuter aan een eigen werkje dat speciaal is klaargelegd per kind. De 

kleuters doen met juf Elly in de kring een activiteit en daarna gaat iedere kleuter aan 

een eigen werkje.  

Er wordt geknutseld, vrij gespeeld en een werkblad gemaakt wordt. 

De oudste kleuters volgen hun programma in hun eigen groep met de eigen 

leerkracht op eigen niveau. 

Drinken, eten, gymmen en buiten spelen doen de kinderen met elkaar met de hele 

groep. Doordat iedere groep op deze manier gedurende een uur en een kwartier 

gehalveerd is, is er meer aandacht en leertijd voor de leerlingen.  

We zijn blij dat we dit kunnen doen.  
 

De groepen 1 /2 hebben hulp 
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In de komende twee weken staan we op de Josephschool natuurlijk ook stil bij 

Pasen; de dag waarop Jezus is opgestaan uit de dood.  

 

Normaal doen wij dit o.a. met een gezamenlijke 

viering. Echter door de geldende 

coronamaatregelen hebben we dit deels in een 

ander jasje gegoten. Natuurlijk wordt in de 

klassen tijdens de Trefwoordlessen het 

Paasverhaal verteld en komen ook onderwerpen 

als naastenliefde en vriendschap aan bod. En 

zoals u misschien van buiten ook al een beetje 

heeft kunnen zien, is de school weer in paassfeer 

gebracht.  

 

Natuurlijk mag ook het eieren zoeken niet 

ontbreken. Volgende week dinsdag krijgen alle 

groepen een film met Klaas de Paashaas te zien, 

waarin zij op zoek moeten gaan naar alle 

verstopte eieren. De groep die het dichtst bij het 

goede aantal zit, wint een prijsje. 

 

Op donderdag 1 april wordt ook de paasviering 

als film in elke klas vertoont. Juf Carmen heeft met kinderen uit de verschillende 

groepen de liedjes en de voor te lezen verhalen 

vooraf gefilmd en aan elkaar gemonteerd. Zo 

kunnen we toch nog met z’n allen dit feest vieren. 

 

Vrijdag 2 april en maandag 5 april 

zijn alle leerlingen dan vrij in 

verband met Goede Vrijdag en 

Tweede Paasdag. 

 

Alvast fijne paasdagen namens het 

team van de Josephschool! 

 
 
 
 
 
 
 

Pasen 
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Zoals u weet heeft onze school een prachtige tuin achter 

het gebouw. Al jaren komen hier de heerlijkste groenten 

uit en staan er prachtige bloemen. 
Tot nu toe werd de schooltuin wekelijks verzorgd door de 

kleuters. Dit was een hele grote klus en sommige dingen 

zijn nog te zwaar/ moeilijk voor de kleuters. 

En aangezien de schooltuin van de hele school is, hebben 

we besloten om er, vanaf dit schooljaar, met zijn allen de 

schouders onder te zetten! 

Elke klas gaat zijn steentje bij dragen. 

Voor nu is elke groep 1x in de paar weken aan de beurt 

en gaat dan samen met juf Nicole aan het werk in de tuin. 

U hoort van de leerkracht van uw kind wanneer de groep 

aan de beurt is en aan u dan de vraag om die dag een 

extra paar schoenen/ laarzen mee te geven die vies mogen worden (in een plastic 

tas). 

Zodra het weer mag gaan we in 

gemengde groepen aan het werk, want 

op school willen wij graag samen werken/ 

samen leren. En als we groepen met elkaar 

laten werken in de schooltuin, dan lukt dit 

zeker!  
 

Vindt u het leuk om met juf Nicole de 

kinderen te begeleiden tijdens het werken 

buiten in de schooltuin?? Geef dit dan aan 

bij juf Marlies of juf Laura. Uw hulp is van 

harte welkom!  

 

We gaan er met zijn allen een prachtige schooltuin van maken! 

  

Afgelopen weken zijn we met de kleuters bezig geweest met het verkeer. Dit is een 

jaarlijks terugkomend thema waar bij we de nadruk leggen op 

het oversteken. 

Oversteken is iets wat kinderen stapsgewijs leren. Er komt heel 

wat bij kijken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het kiezen van de 

beste plek om over te steken en ook aan het goed kijken en 

luisteren voor het oversteken en h et blijven kijken tijdens het 

oversteken.  

In de klas en op de speelplaats hebben wij dit ook geoefend. 

Aan het einde van het project hebben alle kinderen een 

verkeersdiploma gehad.  

Ook voor u ouders is er een belangrijke rol weggelegd. In uw aanwezigheid letten 

kinderen misschien minder op het verkeer maar uw gedrag houden zij zeker 

nauwlettend in de gaten. En zelfs al vanaf een leeftijd van twee jaar zullen ze 

proberen u na te doen. Van alles wat u doet, denkt uw kind dat dit goed is. Ook als 

Aan de slag in de schooltuin 

Verkeersproject bij de kleuters 
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u door rood licht rijdt of als u geen autogordel draagt denken uw kinderen dat dit 

normaal gedrag is. Daarom heeft u als ouder zo'n belangrijke taak als 

verkeersopvoeder van uw kind. 

 

Enkele tips zijn: 

de handelingen bij de verschillende stappen hardop te benoemen, zoals: ‘kijk naar 

links, rechts en nogmaals naar links’ - wacht wanneer er verkeer aan komt 

rijden. Als het verkeer doorrijdt, begin je weer opnieuw met kijken. Als het verkeer 

stopt of er komt niets meer aanrijden, steek je rustig en recht over. Blijf kijken tijdens 

het oversteken: eerst naar links, dan naar rechts.’  

Steekt u bij een zebrapad over, attendeer uw kind er dan op, dat auto’s daar niet 

altijd stoppen! Er blijven in het verkeer onvoorspelbare situaties mogelijk. 

Stoeprand stop! Leer uw kind ruim voor de stoeprand te stoppen. 

Kinderen blijven zelf ook een onzekere factor in het verkeer . Een op straat rollende 

bal of een vriendje aan de overkant van de straat kan reden zijn om zonder te kijken 

de weg over te steken. Kinderen tot ± 5 jaar hebben een zeer beperkt besef van 

gevaar. Tussen 5 en 10 jaar ontstaat het besef van gevaar. Tot 8 á 9 jaar kunnen 

kinderen gevaren niet zien aankomen. Ze kunnen nog niet alles waarnemen omdat 

ze nog speels zijn. Naast de fantasie is het voor jonge kinderen moeilijk om geluid te 

lokaliseren en snelheid in te schatten.  

Gebrek aan praktijkervaring speelt daarbij een belangrijke rol. 

Kinderen moeten dus echt in de praktijk leren wat risicovol is en waar 

hun grenzen liggen. Het is daarom zo belangrijk dat er zowel thuis als 

op school aandacht is voor verkeer en er dagelijks geoefend wordt.  

 

Agnes en Carla  
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Ga mee op FF Anders Paasspeurtocht voor jonge 
kinderen 
Het is bijna Pasen. De tijd van paaseieren eten, 

lammetjes kijken en extra vrije dagen. Maar 

waarom vieren we eigenlijk Pasen? Ga mee op de 

speurtocht en beleef het paasverhaal! 
Maak met je ouders, opa en oma, broer of zusje 

deze paaswandeling door de wijk. Van zaterdag 27 maart tot en met 

5 april hangen op verschillende plekken in de wijk Klapwijk QR-

codes voor de ramen. Bij iedere QR-code krijg je een filmpje te 

zien over Pasen, met een verhaal, muziek of interessante weetjes. 

Meer informatie over een aanmelding d.m.v. een tijdslot en het 

beginpunt is binnenkort te vinden op https://ffanders.jouwweb.nl 

PaasChallenge 2021 voor alle leeftijden, vooral 10+ 

Word ook deelnemer! Loop Van zaterdag 27 maart tot en met 5 april de route met 

spannende QR-opdrachten door het centrum van Pijnacker. Ontdek samen hoe het 

eeuwenoude Paasverhaal ook nu nog voor verrassende ontknopingen zorgt. Het 

centrum van Pijnacker wordt ‘De weg door Jeruzalem’. De PaasChallenge is 

speciaal bedoeld voor jongeren van 10-18 jaar én voor volwassenen, jongere 

kinderen kunnen met een beetje uitleg de route ook lopen. Meer informatie over 

een aanmelding d.m.v. een tijdslot en het beginpunt is binnenkort te vinden op 

https://ffanders.jouwweb.nl 

 
 
 
 

Van buiten de school 
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