
 

     

 

 

 

In de afgelopen (Corona)periode hebben we met elkaar veel veranderingen op 

school en thuis doorgemaakt. Graag willen we u over die ervaring een aantal 

vragen stellen zodat we weten als school wat we zouden kunnen verbeteren. 

We weten nu natuurlijk nog niet wat de situatie na de 

zomervakantie ons brengt. Dat besluit is niet helemaal 

aan ons, maar afhankelijk van het dan geldende 

protocol voor het basisonderwijs. 

In overleg met de MR wil ik u vragen om de enquête die 

u deze week in Ouderportaal ontvangt in te vullen. We 

willen de antwoorden kunnen gebruiken om ons 

onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. 

De conclusies van de enquête koppelen we aan u terug. 

 

 

Zoals u verderop kunt lezen gaat juf Nathalie weg. Dat vinden we als 

collega’s natuurlijk heel erg jammer maar ook de kinderen zullen haar 

gaan missen. Gelukkig weten we nu al wel dat we volgend schooljaar 

voor alle groepen een juf of meester hebben. In de laatste Ouderkrant 

op 10 juli kunt u lezen welke juf en meester uw kind krijgt. 
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Maandag 6 juli wordt er gefilmd bij ons op school. Er wordt dan een 

filmpje gemaakt (samen met de andere SKOP-scholen) om in de 

toekomst in te zetten bij personeelswerving binnen het SKOP. Tijdens 

het filmen en monteren wordt er rekening gehouden met de wet op 

de privacy. Leerlingen die duidelijk in beeld komen, worden 

daarvoor gevraagd en ouders worden extra geïnformeerd. 

 

 

Vrijdag 26 juni staat er voor groep 2 t/m 8 een speciaal 

sportief programma in de agenda. Dit omdat de sportdag dit 

jaar niet is doorgegaan.  
 

Disco 
Gedurende de hele dag zal juf Dayna Salsation workshops 

(25 minuten) voor groep 2  t/m 8 gaan geven. Salsation is dé 

latin dansworkout. Dus dat wordt swingen. 

Omdat dit sportieve onderdeel voor warme spieren zorgt, is 

iets extra's te drinken (bidon of flesje met water) geen 

overbodige luxe. We vragen daarom aan iedereen om iets 

extra’s te drinken mee te nemen. De kinderen kunnen deze dag het beste in 

soepelvallende, sportieve kleding met dichte sportschoenen (DUS GEEN SLIPPERS) 

naar school toe komen. 

 

Aqua 
Verder gaan de kinderen van groep 3 t/m 8, omdat het vrijdag zo mooi weer wordt, 

bij meester Jeroen 30 minuten waterspelletjes doen. Hiervoor mogen de kinderen  

een waterpistooltje, een flesje of een plantenspuitje meenemen. Ook moeten zij in 

een tas zwemkleding, een handdoek, waterschoenen of andere schoenen die nat 

mogen worden bij zich hebben.  

 

Natuurlijk zullen deze activiteiten volgens de meest recente  

richtlijnen plaatsvinden. Wij hebben er veel zin!  

 

Na super leuke digitale audities tijdens de Corona 

thuiswerkperiode kon groep 8 vanaf maandag 

eindelijk met de hele groep gaan oefenen aan de 

eindmusical. Dit jaar spelen de kinderen de musical 

'De diamantroof'. 

  

Korte inhoud van de musical: De familie Weiland heeft in een opwelling een museum 

voor €1,- gekocht. Maar al snel blijkt het een enorme miskoop. Het museum is een 

AQUA DISCO vrijdag 26 juni 

Filmen in school 

Musical groep 8 
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vreselijk bouwval en de collectie van het museum is om te 

janken. Wat een oude troep! 

Tussen de oude spullen vindt de familie een doosje met 

daarin een mysterieuze diamant. Het blijkt een 

geluksdiamant te zijn. De vondst is al snel groot nieuws. 

Iedereen wil de diamant zien en aanraken. Maar dat geldt 

ook voor de inbrekersbende 'De brede jongens' en de net 

vrijgekomen diamantdieven Julia en George Getaway. Het 

beveiligingsbedrijf C.O.P.S. probeert de security op te 

schroeven. Helaas, de beveiliging van het museum is zo lek 

als een mandje.  

Wat als de dief toeslaat? 

 

In overleg met de MR heeft de school dit jaar besloten om 

twee voorstellingen voor ouders te organiseren. Op deze manier kunnen we de 

ouders op anderhalve meter afstand van elkaar toch laten geniet van het 

sprankelende optreden van hun zoon of dochter. Beide voorstellingen zijn op 

woensdag 15 juli, één in de middag en één in de avond. 

Voor de broertjes en zusjes, die op onze school zitten, zal eronder schooltijd ook een 

voorstelling worden georganiseerd. Helaas kunnen we de voorstelling niet aan de 

andere kinderen van de school en verdere gasten laten zien. 

De voorstelling zal ook worden opgenomen en de kinderen van groep 

8 kunnen deze film kopen. Dan kunnen ze de film toch aan hun opa, 

oma, tante, oom, buurvrouw, buurman of oudere broers en zussen 

laten zien.  

We wensen de kinderen van groep 8 veel plezier met het voorbereiden 

van hun afscheid. 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Na een mooie en leerzame tijd op de Josephschool heb 

ik besloten om volgend schooljaar een nieuwe uitdaging 

aan te gaan op de Keizerskroon in Pijnacker. Net als de 

Josephschool valt de Keizerskroon ook onder SKOP. Ik 

maak deze stap omdat ik graag mijn horizon wil 

verbreden en mijn visie op onderwijs verder wil 

ontwikkelen. 

 

Als ik terugkijk naar mijn jaren op de Josephschool ben ik 

dankbaar dat ik mocht werken binnen een geweldig, 

ervaren en deskundig team. Een team waarin je voelt dat 

je samen veel kan bereiken voor en met de kinderen. 

Daarvoor wil ik alle teamleden heel erg bedanken. Naast 

het schoolteam wil ik ook de kinderen bedanken voor de 

fijne en leerzame tijd en alle ouders voor het vertrouwen. 

 

Juf Nathalie 
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Juf Nathalie Weer samen op school 

Wij vonden het thuiswerken een beetje leuk. 
In de klas is het wel drukker. 
Het is leuk dat we er weer allemaal zijn. 
Thuiswerken is moeilijker dan op school. 
Bij het thuiswerken kon je niet alles doen Bij het 

thuiswerken had je geen 10 en 12 uur pauze. 
Wij zijn blij dat iedereen er weer is. 
Eveline en Lyam 

 

Het is niet meer rustig  

met een hele 

klas.                            

We zien elkaar weer in de 

klas. 

De lessen zijn veel leuker met 

iedereen erbij. 

De juf is blij.  
Shahed en Isa 

 

We zijn weer compleet in 

onze groep en dat is heel fijn! 

Want dan kunnen we weer 

samen werken en kletsen. 

Maar als er iemand ziek is 

dan zijn wij niet compleet 

meer en dat is jammer en 

niet fijn. 

Want dan zijn we alleen! 

Roos en Suus 

 

Het is fijn om op 

school te zijn, 

met onze vrienden 

erbij en wij zijn blij. 

Het is druk en 

iedereen zit op zijn 

kruk. 

Julian en Thijmen 
 

We vinden het fijn dat we 

weer op school zijn. 

Dat we onze vrienden weer 

zien en we weer leuke lessen 

krijgen van de juf. 

We hebben de juffen ook 

gemist. 

We vinden het leuk om op 

school te werken maar op 

school is het leuker. 

We hebben de lessen op 

school gemist. 

Eflen en Liza 

 

Het is fijn om weer op school te zijn. 

Het is leuk om buiten te spelen met de hele klas,soms is 

het druk en dat is minder fijn. 

Maar we blijven de beste groep 5! 

Emma en Richard 
 

Het is fijn om weer in de 

klas te zijn. 

Elke dag 5 voor half negen. 

Dan beginnen we met 

rekenen. 

Raaman en Arthur 
 

Ik vind het leuk om weer 

compleet te zijn. 
Maar het is nu wel druk 

maar thuiswerken was saai. 
En ik had nooit zin in 

huiswerk. 
Jason en Joris 
 

Het is leuker met de hele 

klas. Het is drukker maar 

leuker met het spelen van 

spelletjes. 
Het is saaier dat we op 1 

helft buiten mogen spelen 

van wegen corona. 
We zijn blij dat we er weer 

zijn. Iedereen vindt het 

leuk dat we vrij zijn om 

14.00 
Jenna en Brandon 
 

Ik zat op de bank en keek naar het nieuws. Ik vond het niet 

leuk dat de scholen dicht gingen. 
Ik miste mijn vriendinnen heel erg. Ik miste de juffen heel erg. 
Want de juffen moesten hard werken om de lessen en de 

berichten te sturen. Ik vind het fijn om weer samen te zijn. 
Caitlin en Fleur. 
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Van groep 7 

Buiten gymles 

Sinds we weer school gaan hebben we weer gym. 

Maar vanwege het Coronavirus kunnen we het 

niet binnen doen, dus doen we het buiten. 

We moeten het buiten doen omdat we binnen 

niet genoeg afstand houden met het gymmen, 

maar ook met het douchen. Het is ook omdat als 

iemand het virus heeft wordt het buiten minder 

snel verspreid.  

Mij maakt het niet uit of het binnen of buiten Is. 

Ik ben blij dat we in ieder geval kunnen 

gymmen! Door Danny, groep 7 

 

Deze gekke periode. 
We werkten eerst thuis met Snappet. Na een 
paar maanden konden we naar school in halve 
groepen. We mochten geen handen schudden, 
om de dag naar school en de gymles was 
buiten. Na een paar weken konden we met de 
hele klas elke dag naar school. Het was toen 
nog steeds elke dag een continurooster. Daarna 
kwam de schoolfotograaf.  Samen een 
klassenfoto maken mocht niet dus werden alle 
foto’s bij elkaar gezet. Een paar dagen daarna 
moest Juf Dayna een soort examen afleggen en 
door het coronavirus stonden er twee ipads in de 
klas. Toen kregen we ons verkeersexamen. 
Diezelfde dag al kregen we te horen dat iedereen 
was geslaagd. Nu krijgen we elke dag 
huiswerk en het moet in korte tijd af zijn. 
Door Noah, groep 7 

 

De corona crisis 

De afgelopen paar maanden ik het coronavirus 

een epidemie geworden. 

Gelukkig is het nu aan het nu minder aan het 

worden . 

Op school moeten we wel afstand houden van de 

leerkracht, onze handen regelmatig wassen en 

korter naar school. 

In de thuiswerkperiode had ik (Jaïre) veel moeite 

met mijn werk en ik kon me niet goed 

concentreren. Toen we weer naar school gingen, 

moesten we wel met de helft van de klas les 

krijgen. Gelukkig zijn we nu weer bij elkaar. 

Geschreven door Jaïre, groep 7 

 

Coronaperiode groep 7 

Ik ga vertellen wat wij in groep 7 laatst hebben 

gedaan of wat we nu doen Laatst hadden wij 

het theoretisch verkeersexamen. Iedereen is 

geslaagd en wij zijn superblij! Het 

praktijkexamen is verplaatst naar volgend jaar. 

We hebben ook tekenles van juf Dayna gehad. 

We gingen onze namen in graffiti letters 

geschreven. Ze zijn superleuk geworden! Verder 

hebben we ook gewoon weer gymles van meester 

Jeroen maar dan doen we dat op het schoolplein. 

Met slecht weer had de gymmeester een idee 

bedacht en we gingen sjoelen. Dat was leuk! 

Ook hebben we een paar maanden juf Dayna 

gehad. Ze is een stagiaire om juf te worden. 

Het is een goede juf! We hebben natuurlijk ook 

heel lang thuisgewerkt. Dat begon 16 maart. 

Zelf vond ik het saai en lastiger. Wel hadden 

we meer vrije tijd na het thuiswerken. Ik ben 

blij dat we weer met de hele klas samen op 

school zijn, maar dan wel wat anders dan 

normaal want we moeten lunchen op school en 

we zijn om 14:00 uur uit (behalve op de 

woensdag). Dan moeten we weer snel naar huis 

Door: Maaike groep 7 

 

Maatregelen van school  
Door Corona hebben we maatregelen op school, daar 
moet de hele school zich aan houden. Hier zijn een 
paar voorbeelden van die maatregelen.  
Was je handen goed…    …als je op school 
komt.   ...voor en na het buiten spelen.   …nadat je je 
neus hebt gesnoten.   En na een wc-bezoek.  
Houd 1,5 meter afstand van juffen of 
meesters. Schud geen handen.  
Dit zijn 3 van de 5 maatregelen op school. En als ik 
een mening mag geven over de maatregel dan zeg 
ik: ‘’Houden zo die regels!!’’   
Geschreven door Nathan, groep 7 
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Beste ouders/verzorgers, 

 Thuis blijven lezen is zo belangrijk! Nu 

kinderen minder vaak naar school gaan, 

misschien zelfs een leesachterstandje 

oplopen, zich ook wel eens vervelen én de 

zomer zonder lezen-op-school aanbreekt, 

helpt het je als ouder of verzorger om 

gebruik te maken van het uitgebreide 

zomerleesaanbod van Schoolsupport. En 

daarmee je kind(eren) te verrassen! 

  

Om ouders, verzorgers en scholen te ondersteunen, heeft Schoolsupport 

gevarieerde en aantrekkelijk geprijsde leesboekenpakketjes samengesteld. Met zorg 

geselecteerd door leesspecialisten, verhalend en informatief, en bovendien 

aantrekkelijk geprijsd. Daar komen ze de zomer zeker mee door! 

   

Veel succes met lezen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekker lezen in de zomer! 

Alle leespakketten in deze nieuwsbrief én 

meer, zijn te vinden 

op www.schoolsupport.nl/thuislezen.  

Voor elke groep (kleuters t/m groep 8) 

hebben we twee pakketten: een met 3 

boeken (€25) en een met 5 boeken 

(€35). Klik snel op de links voor meer 

informatie en natuurlijk om de pakketten 

te bestellen! 

 

https://mailing.schoolsupport.online/mailcamp/url.php?info=N1BCbUdETVVocDdVZGs0NzRKVm5oTzJ1dzVWN1FiTEQweUlhekhTRFMyYUh6WXJTeWt6cG5vMVY4VTJ2YzU0eVJsRE5pV21JVnA1N2tWc1EvNGxCMFdxWkcwMFJzOXRpN2t6N1hSd3hNWVBHMms4VGYzaWQvaldBL3RnM1VHY0p1UXBDSFJmdHk0OENIeFFoNnZ3YUp3PT0=&L=249&F=H
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Van buiten de school… 
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