
 

    

 

  

Helaas gaat het mooie en soms natte herfstweer samen 

met wederom nieuwe maatregelen om besmettingen te 

voorkomen. We volgen als school natuurlijk ook steeds 

waar we moeten aanpassen. 

Er zijn voor het primair onderwijs geen aanpassingen in het 

protocol. Het blijft voor onze scholen het belangrijkste nu 

om de afstand tussen volwassenen te kunnen waarborgen.  

Voor het team is afstand houden in 

onze school al bijna een tweede 

natuur. Dus dat gaat ons lukken. 

Voor u als ouder is de school nog steeds beperkt toegankelijk. 

Zo kunnen we nog geen inloopochtend organiseren zoals we 

voorheen deden. We denken dus na hoe de kinderen aan u 

kunne laten zien wat ze hebben gemaakt of wat er in hun 

laatje ligt.   

 

 
 

We zijn heel blij dat, in onderstaand stukje, 3 onderwijs assistenten zich aan u 

voorstellen. Vanaf deze week hebben alle groepen van 1 t/m 8 de helft van de 

ochtend een onderwijsassistent in de groep. Tijdens deze tijd in groep 3 t/m 8 geeft 

de leerkracht instructie rekenen, taal of spelling. De leerkracht kiest bij welk vak en 

welk onderwerp er de meeste extra ondersteuning nodig is. De onderwijs assistent 

luistert mee naar de instructie. De leerkracht geeft de extra instructie aan leerlingen 

die dat nodig hebben en de onderwijs assistent beantwoordt de vragen van 

leerlingen tijdens het maken van de oefeningen. De extra instructie is soms voor 

leerlingen die meer uitleg nodig hebben maar soms ook voor leerlingen die meer 
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uitdaging kunnen gebruiken.  Als er tussendoor tijd is corrigeert de onderwijs assistent 

ook werk van de kinderen. Daardoor heeft de leerkracht weer meer tijd voor de 

leerlingen.  

Kortom we zijn als school heel tevreden met de keus die we hebben gemaakt over 

de  inzet van de NPO middelen. We zijn ook blij met Sarah, Selma en Angela. 

 
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Ik wil mij graag even voorstellen aan u. 

Ik ben Angela van Wijk ben 1 november gestart op de 

Josephschool als onderwijsassistent voor de groepen 3 

en 4. Dit doe ik op de maandag, dinsdag, woensdag 

en donderdagochtend 

 

Ik ben 36 jaar en moeder van 2 kindjes. Een jongen 

van 5 en een meisje van 2. Wij wonen in Pijnacker.  

Hiervoor heb ik 19 jaar bij Skippy gewerkt in de 

kinderopvang. Ik blijf nog een paar middagen in de 

week bij Skippy werken in de flexpool. Nu heb ik 

gekozen om op de Josephschool te komen werken 

om een nieuwe uitdaging aan te gaan waar ik heel 

veel zin in heb. Ik vind het fijn om met kinderen te mogen werken. De kinderen 

mogen helpen waar ze hulp nodig hebben, zodat ze weer verder kunnen geeft mij 

voldoening.  

Ik ga mij nu vooral bezig houden met het werk als onderwijsassistent, maar het zal mij 

niet verbazen als ik ooit in de toekomst toch 

nog de pabo wil gaan doen om voor de 

klas te gaan staan.  

Groetjes, Angela 
 
 
 

Hallo, Ik ben 

Sarah Britt en ik 

ben de onderwijsassistente voor groep 7 & 8. Ik ben 

geboren en getogen in Pijnacker. Sterker nog, ik zat 

vroeger zelf ook op de Josephschool!  

Ik heb echter niet altijd in Pijnacker gewoond: ik heb in 

Rotterdam gewoond tijdens mijn studie Docent Dans 

(Rotterdamse Dansacademie), ik heb 3 jaar in Egypte 

dansles gegeven op een internationale school (groep 8 

t/m 6e klas) en daarna heb ik 12 jaar in New York City als 

nanny en zumbadocent gewerkt.  

Sinds augustus van dit jaar ben ik terug in Pijnacker met 

mijn dochtertje van 3.5. We vinden het heerlijk om weer 

hier te zijn en ik ben erg blij om te mogen werken bij de 

Even voorstellen.. 
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Josephschool. Mijn ouders hebben jarenlang als leerkracht gewerkt en ik heb het 

altijd een mooi beroep gevonden. 

In de komende paar jaar zal ik mij ook zeker verder verdiepen in het onderwijs en 

bijbehorende studies. Ik werk heel graag met kinderen samen en vind het ontzettend 

leuk om elke dag weer iets nieuws met ze mee te maken - nieuwe verhalen, nieuwe 

ervaringen en nieuwe leermomenten! 

 

 

Ik ben Selma Masmeijer, 39 jaar oud en sinds kort 

onderwijsassistent bij de Josephschool. 

Ik woon met mijn man en twee kinderen van 4 en 7 jaar 

in Pijnacker. 

Na een lange tijd werkzaam te zijn geweest in de 

verzekeringsbranche heb ik nu de stap genomen om in 

het onderwijs te gaan werken. Als vrijwilliger ben ik altijd 

betrokken geweest bij diverse jeugd en 

sportverenigingen en ik heb eigenlijk altijd de wens 

gehad bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van 

de jeugd.  

Ik ben heel bij met de kans die ik heb gekregen om bij de Josephschool te gaan 

starten en daarnaast een opleiding te gaan volgen. 

In de korte tijd die ik nu aan de slag ben op de Josephschool heb ik al veel mogen 

leren en vind ik het heel leuk om met kleine groepjes kinderen of individueel met de 

kinderen in de klas aan het werk te zijn. 

  

 

Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint!       

  

Nog heel even wachten en dan is het zover, 

dan komt Sinterklaas met zijn Pieten weer naar 

Nederland.  

Vol verwachting klopt ons hart, zal hij dan ook 

weer een bezoek brengen aan de 

Josephschool?         

Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen 

dat Sinterklaas en zijn Hoofdpiet op vrijdag 3 

december weer gezellig bij ons 

langs willen komen.   

Alle kinderen mogen dan die dag in hun 

mooiste (verkleed)kleren naar school 

komen zodat wij Sint en Piet op een feestelijke 

manier kunnen verwelkomen.  
 

De kinderen uit groep 6, 7 en 8 gaan, nadat ze een lootje hebben 

getrokken in de klas, thuis surprises maken en een gedicht, deze 

moet uiterlijk maandag 29 november ingeleverd worden. Van al 

deze mooie kunstwerken wordt weer een film gemaakt zodat 

u er thuis, samen met uw kind(eren), naar kunt kijken. 

 

Sinterklaas 
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Op vrijdag 3 december worden de surprises in de klas uitgepakt.   

Ook zal er weer Pietengym zijn, de kinderen mogen dan in hun Pietenpakje/muts of 

Sinterklaaskleding gymmen, de leerkracht zal u daarover inlichten wanneer dat is.   
  

Wij kijken uit naar weer een gezellig en feestelijke Sintviering.  
 
 

Het thema van de Kinderboekenweek dit jaar is worden wat je wil. Er zijn zoveel 

mogelijkheden en zoveel mooie beroepen. Maar bij de groepen 1/2 hebben we 

tijdens dit thema met name de brandweer centraal staan. Dit komt onder andere 

doordat we precies ook deze periode boeken te leen hebben van boekenpret, met 

als thema Brandweer! 

 

De kinderen hebben een week lang een boek mee naar huis en kunnen dit 

prentenboek met een verhaal over de brandweer thuis lezen. Hoe gaaf is het dan 

als je dan ook echt verrast wordt met een 

bezoekje van de brandweer! 

 

Op dinsdag 5 oktober heeft een 

brandweerploeg een bezoekje aan onze school 

gebracht. De ploeg was compleet met 6 stoere 

brandweermannen en hun brandweerauto. De 

mannen hebben van alles verteld over hun werk 

en we hebben hun pakken bewonderd (een 

enkeling mocht zelfs de jas aan/ helm op), in de 

auto gezeten en mogen spuiten met de 

brandweerslang. Daarnaast hebben we 

natuurlijk goed bekeken wat er nog meer te 

vinden is in/ op de auto. 

Als afsluiter hebben we even onze vingers in de 

oren gestopt, want de sirene en het zwaailicht 

werden uitgetest. Wat een geweldige ervaring. 

 

Bezoek brandweer bij de groepen 1/2 
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Het thema van de aardrijkskundelessen in groep 8 is op dit moment 'Zoom in op 

Afrika'. Aan de hand van foto's en filmpjes 'zoomen' we in op dit interessante 

continent. Nadat we in de eerste lessen ons hebben verdiept in de dieren, 

landschappen en klimaten, ontdekken de kinderen nu 

verschillende culturen aan de hand van dans en 

muziek. Natuurlijk is er ook door de kinderen gedanst.  
Wat de kinderen ontdekt hebben, is dat er vaak 

trommels gebruikt worden om het ritme aan te geven 

bij het dansen. Tijdens de handvaardigheid les 

hebben de kinderen daarom zelf trommelende 

mensfiguren gemaakt.  

We willen u graag ons resultaat laten zien, want wij zijn 

er trots op! 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Op maandag na de 

herfstvakantie  is de BSO 

in de school gestart. SkippyPepijn heeft in de 

herfstvakantie het lokaal geverfd en ingericht. 

Natuurlijk ook met speelgoed en knutselspullen. 

Het is een fijn licht en lokaal met veel 

speelruimte.  

Anneke is de 

eerste week 

gestart met 

een klein groepje maar vandaag 

waren er 10 kinderen. 

 

 

 
 
 

Aardrijkskunde in groep 8 

Monito nieuws 


