
2022-2023 Ouderkrant aflevering 5 

 

    

 

 

We wensen alle gezinnen, met allen die hen lief zijn, een hele fijne kerst en een goed 

2023. 

Team Josephschool 

Ouderkrant 
 

  december  2022 

 

NR 

5 

Foto impressie kerst op school 
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Ouders, heel erg bedankt! Om alle gezellige 

activiteiten in de decembermaand te kunnen 

doen, is er altijd veel ouderhulp nodig. Wat fijn 

dat die ouderhulp er was! Zowel voor de 

Sintviering als in de weken voor Kerst hebben 

veel ouders zich ingezet bij het versieren van 

de school, de organisatie rond Sinterklaas, de 

tekeningen op de ramen enz.  Ook bedankt voor de kerstborrel georganiseerd door 

de oudercommissie. We hebben er met het hele team van genoten. 

 

Juf Suzanne van groep 

1/2A heeft een 

prachtige dochter 

Hanna gekregen.  Van 

harte gefeliciteerd met 

deze prachtige 

dochter en kleine zus 

van Willem. Alles gaat 

goed met moeder en 

kind. 

 

 

 

 

 

Helaas hebben zowel Iris (groep 5) als Nicole(groep 3) 

besloten, om persoonlijke redenen, dat hun 

werktoekomst (nu) niet in het onderwijs ligt. Wij vinden 

dat heel spijtig maar we begrijpen hun besluit. 

Inmiddels hebben we voor beide groepen een 

oplossing kunnen vinden. Sarah Britt gaat Iris in groep 5 

vervangen en in groep 3 kunnen we het oplossen met 

de huidige collega’s. 

Ons uitgangspunt is steeds voor alle groepen, om 

continuïteit en kwaliteit van ons onderwijs zoveel 

mogelijk te waarborgen. We zien echter wel dat 

vervangen van collega’s  ook voor onze school een 

uitdaging is. Het is heel fijn te merken dat ons team flexibel is en ook bereid is zich 

extra in te zetten. U zult begrijpen dat we daar zorgvuldig mee omgaan om ervoor 

te zorgen dat het voor collega’s allemaal haalbaar blijft. 

Geboren Hanna dochter van juf Suzanne 

 

Ouders heel erg bedankt! 

Iris Prins en Nicole van Beelen gaan weg 
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Wat is een leerlingenraad?   

De leerlingenraad bestaat uit een groep 

vertegenwoordigers van de leerlingen uit 

de groepen 4 t/m 8 die gaan nadenken en 

meebeslissen over activiteiten en 

veranderingen die bijdragen aan een 

goede en prettige gang van zaken op de 

Josephschool!  

  

Zij vertegenwoordigen hierbij de meningen 

en ideeën van de leerlingen op onze 

school. Dat betekent dat ze vragen uit de 

klassen, die tijdens een groepsvergadering 

naar voren komen, kunnen meenemen 

naar de leerlingenraad. Maar ook 

andersom!  

Het past bij de visie van de Vreedzame 

School dat In de leerlingenraad kinderen 

leren op een positieve manier mee te 

denken, te discussiëren, te luisteren naar 

elkaars mening en te zoeken naar 

oplossingen voor de vraagstukken die aan 

de orde komen.   

  

De eerste vergadering heeft inmiddels plaatsgevonden. De 

leerlingen hebben elkaar leren kennen en ook zijn de rollen 

verdeeld. Wie is de voorzitter, de notulist, de tijdbewaker etc. 

De leerlingenraad maakt een brievenbus voor vragen van 

leerlingen aan de leerlingenraad.  

De leden hebben ook al twee vragen vanuit school 

meegekregen om  te bespreken in de klas tijdens een 

groepsvergadering. De vragen gaan over de kerstviering en 

over grondwet van de school. De antwoorden van hun klas 

nemen ze dan weer mee terug naar de tweede leerlingenraad 

vergadering!  

  

Wat zijn we trots op onze leerlingen en in het bijzonder op de eerste lichting van de 

leerlingenraad.  

  

Mogen wij u voorstellen: Onze leerlingenraad. 
 

Bovenste rij v.l.n.r.: Tygo, Twan, Thijmen, Evelien en Fayenn 

Middelste rij v.l.n.r.: Ronald, Pip en Nova 

Voorste rij v.l.n.r: Mouctar en Lisa 
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 Zoals u in een eerdere 

Ouderkrant heeft kunnen lezen, 

zijn er weer nieuwe mediatoren 

opgeleid. Heel groep 7 heeft 

meegedaan met de training. 

Alle groep 7 leerlingen weten 

dat de kinderen op de 

Josephschool eerst proberen 

zelf een conflict op te lossen. 

Maar wanneer dat nog niet 

helemaal zelf lukt, kunnen nu 

ook de leerlingen van groep 7 

helpen. Zij hebben hard gewerkt en 

geoefend om een stappenplan te leren waarmee ze de andere leerlingen kunnen 

helpen tot een win-win afspraak te komen. 

En we kunnen u vertellen... er komen weer een paar kanjers bij! Na het 

ondertekenen van hun diploma gingen de leerling mediatoren natuurlijk ook trots op 

de foto! 

 

Op school worden er foto’s gemaakt van activiteiten in en buiten de klas. Dat is leuk 

om aan u, als ouders, te laten zien hoe het er op school aan toegaat. We maken 

bewust gebruik van de beschermde omgeving van Ouderportaal om foto’s te delen 

met ouders van een specifieke groep. Het is niet de bedoeling dat die foto’s worden 

verspreid anders dan voor eigen privégebruik. Dus vanzelfsprekend ook niet  

verspreiden/delen in app groepen o.i.d. 

Mocht u op school een foto maken of willen maken dan vragen we u terughoudend 

te zijn in het maken van foto’s en vanzelfsprekend de foto’s ook  niet te delen. Soms 

is er een reden waarom een kind niet op een foto mag. We stellen het zeer op prijs 

als u daar rekening mee zou willen houden. 

 

Groep 7 leerlingen geslaagd als leerling mediator! 

Zo gaan wij om met foto’s en privacy. 
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Bovenaan de trap van de bovenbouw staat een groot 

huis voor een aantal muizenfamilies. De kinderen van 

groep 7 hebben hun best gedaan om het de diertjes zo 

fijn mogelijk te maken. 

Zo hebben ze bedjes, stoelen, zwembaden, tv’s, 

balkonnetjes en nog veel meer moois gekregen. 

De muizen hebben ook Sinterklaas gevierd. Dat vonden 

de kleuters van groep ½ b wel leuk om even te bekijken. 

En de ouders van de OC hebben middenin het huis nu 

een mooie kerstboom geplaatst. Dus ook het kerstfeest zal 

goed gevierd worden! 

En… we hoeven niet bang te zijn voor muizenkeutels: Er is zelfs aan een wc gedacht! 

Groep 7 is trots op het onderkomen voor de kleine vriendjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muizen op de Josephschool? 
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Vrijdag 2 december was het groot 

feest, Sinterklaas en zijn pieten kwamen 

bij ons op bezoek. Het was nog even 

spannend of Sinterklaas dit jaar wel in 

Nederland aan zou komen, maar 

gelukkig is dat met het vliegtuig 

Goedheiligman 1 gelukt. In alle klassen 

is een nieuwe naam voor de 

stoomboot bedacht, helaas is het een van deze namen niet geworden. Wel hebben 

wij met elkaar geproost op de nieuwe naar, De Stoomboot. De groepen 1 t/m 5 

hebben zelf ook een stoomboot geknutseld, groep 8 heeft bij de kleuters geholpen 

met knutselen.  

Paardenpiet was het Grote Boek van Sinterklaas kwijt, op meerdere dagen heeft ze 

bij ons op school gezocht naar het Grote Boek. Het grote boek vond ze helaas niet, 

maar ze liet wel steeds een rommelige klas achter. Gelukkig hadden de kinderen de 

klassen weer snel opgeruimd.  

Groep 1 t/m 5 is gezellig bij Sinterklaas en zijn pieten in de hal langs geweest. In de 

klas hadden de kinderen medailles gemaakt 

voor de pieten, tijdens het bezoek aan 

Sinterklaas zagen sommige kinderen hun 

gemaakte medaille bij een piet aan zijn 

kleding of om zijn nek hangen. Eén medaille 

hing zelfs aan de staf van Sinterklaas! Alle 

groepen hebben een liedje, dansje of stukje 

voorgelezen aan Sinterklaas en zijn pieten. 

Daarna hebben Sinterklaas en zijn pieten een 

bezoek gebracht aan de groepen 6 t/m 8. 

Zwaaiend door de gang van groep 3 t/m 5 

hebben ze daarna de school verlaten.  

In groep 6, 7 en 8 zijn de surprise uitgepakt en gedichten voorgelezen. Wat waren de 

surprise en gedichten dit jaar weer leuk. De kinderen hadden er erg goed hun best 

op gedaan. Het was een leuk, gezellig en geslaagd Sinterklaasfeest.  

 

Op 2 december ging het gebeuren, 

de Sint kwam de Josephschool opfleuren. 

  

De zingende kinderen op het schoolplein, 

dat vond de Sint zo ontzettend fijn. 

  

Elke klas werd door hem bezocht in de versierde hal, 

daar werd gedanst en nog veel meer in dit geval. 

Nog even terugkijken naar: Sinterklaas 

Onze Oudercommissie heeft een gedicht van de Sint ontvangen! 
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De bovenbouw groepen zagen Sint in de klas, 

je wilt niet weten hoe leuk dit was. 

  

Kadootjes waren er voor ieder kind, 

en suprises voor de groten, dat zag de Sint. 

  

Maar de Sint had dit jaar een heel apart gevoel, 

want hij steunde met zijn bezoek ook gelijk een heel goed doel. 

  

De Nootdorpse Vakantieweek is hoe deze heet, 

onthoud dat goed, zodat je het niet vergeet. 

  

Al met al was dit bezoek een heel groot feest, 

Sint is blij dat hij ook dit jaar weer naar de Josephschool is geweest.  

 

https://www.nootdorpsevakantieweek.nl/ 

We, oudercommissie en school,  vinden het een mooi initiatief van Sinterklaas dat hij 

zijn ontvangen “salaris” aan een goed doel schenkt waar andere kinderen weer van 

kunnen genieten.  

 

 

Joris Burggraaff  

ontwikkelingsmanager 

 

Ik werk op ma, di, wo, do. 

 

 

 

Verwijderen tijdelijke parkeerplaatsen  

Om plaats te maken voor de nieuwbouw worden de tijdelijke parkeerplaatsen aan 

de Meidoornlaan begin 2023 verwijderd. Vanaf 2023 kunt u geen gebruik meer van 

maken van de tijdelijke parkeerplaatsen. 3e zin verwijderd. Mocht u met de auto uw 

kind wegbrengen? Met name op de Goudenregensingel tussen de Meidoornlaan 

en de Hesselt van Dinterlaan is de kans groot dat er nog een parkeerplaats 

beschikbaar is. Als gevolg van het vervallen van de tijdelijke parkeerplaatsen is het 

mogelijk dat de Goudenregensingel ter hoogte van de school drukker wordt door 

wandelende kinderen en ouders. Wij willen u vragen extra goed op te letten, vooral 

tijdens de start- en eindtijden van de scholen. 

 

Casa Vita 

Nabij jullie school, aan de Meidoornlaan, gaan wij in 2023 en 2024 het woonproject 

Casa Vita realiseren. Casa Vita biedt een thuis aan een gevarieerde doelgroep. Van 

Parkeerplaats naast de gymzaal NIET meer bruikbaar 

https://www.nootdorpsevakantieweek.nl/
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jong tot oud en verschillende gezinssamenstellingen. Variërend van singles en jonge 

stellen, tot empty nesters en actieve senioren. Casa Vita heeft alles in zich om een 

gezellige, bruisende woonomgeving te worden, waar iedereen zich thuis voelt. 

Gedeelde ruimtes, binnen en buiten, vormen een belangrijk onderdeel van Casa 

Vita. Zo zijn in het omliggende Meidoornpark diverse doorlooproutes vanuit de 

omgeving opgenomen. Met knusse zitplekken waar bewoners en omwonenden 

elkaar kunnen ontmoeten voor een gezellig praatje. De collectieve binnentuin vormt 

het hart van Casa Vita. Hier pluk je samen een bos veldbloemen voor de huiskamer 

of ontspan je er met een yoga mat. In de hobbykas kweek je groentes met elkaar of 

maak je gebruik van deelgereedschap. 

Wist je dat er ruim 12 duizend vaste planten, 180 strekkende meter haag, 80 heesters 

en meer dan 40 nieuwe bomen in Casa Vita komen? 

 

Houtbouw & bouwplaats 

Casa Vita wordt grotendeels van hout gebouwd. Dit heeft als voordeel dat het 

gebouw een CO2 batterij wordt, waarmee dit project ook zijn bijdrage levert aan de 

klimaatcrisis. Bijkomend voordeel van een houten constructie is dat het licht is en op 

de bouwplaats als bouwpakket in elkaar wordt geschroefd. Hierdoor is er een 

kortere bouwtijd en minder overlast voor de omgeving. Daarnaast is ervoor gekozen 

om de heipalen te drukken in plaats van te slaan. Ook hiermee wordt de overlast 

verminderd (geen dreunende knallen tijdens het heien).  

Wij doen er -samen met onze bouwpartners Antea Group en GiesbersWijchen Bouw- 

alles aan om de bouwplaats en omgeving zo veilig als mogelijk te houden en de 

overlast te beperken.  

 

 

 

 


