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Beste ouders, verzorgers, 

Wat speelt er allemaal op en rond de school.  

Op maandagavond 3 oktober vond het onderwijscafé 

van SKOP plaats. Op deze avond gingen de 

directeuren van de scholen en het bestuur in gesprek 

met leerkrachten, ouders van de MR en leden van de 

Raad van Toezicht over het nieuwe strategisch beleidsplan van SKOP voor de 

periode 2023-2027. Het strategisch beleidsplan is de grote paraplu waar de 

schoolplannen van de scholen aan worden “opgehangen”. Het schoolplan loopt dit 

schooljaar af en dat betekent dat ook onze school nadenkt over de periode 2023-

2027. Dit doen we met het hele team en de MR. Verderop in de Ouderkrant leest u 

een oproep voor een MR lid. Wilt u meedenken over het beleid van onze school dan 

is dit een mooi moment om in te stappen. Ik wil u van harte uitnodigen dit te doen! 

Op 30 november, bij het inloopmoment in de klassen en aansluitend het koffie 

thema moment is één van de ouders van de MR aanwezig om u meer te vertellen 

over de MR. 

In de school zijn we gestart met het voorbereiden van decembermaand. Het 

podium waarop we Sinterklaas gaan ontvangen is vandaag geïnstalleerd. Een 

drukke en gezellige periode voor de kinderen en het team. De Oudercommissie is 

achter de schermen ook hard aan het werk. De eerste creatieve versieringen heb ik 

al even mogen bewonderen. En we denken na over hoe we dit jaar Kerst met elkaar 

willen vieren. Ook de Oudercommissie denkt hierover mee. We houden u op de 

hoogte zodra er meer bekend is. 

Tot zover.  

Hartelijke groet, 

Mariette Neijenhuis 

Ouderkrant 
 

  November 2022 

 

NR 

4 

Even bijpraten vanuit de directiekamer 
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 In de herfstvakantie zijn meester Jeroen en zijn vrouw Fleur 

ouders geworden van Madelief. Madelief groeit als kool en 

zij komt binnenkort met haar papa en mama op school 

langs.  

We wensen Jeroen, Fleur, 

grote zus Sophie en kleine 

Madelief heel veel geluk. 

 

 

 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 Pieten op vrijdag 2 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 

zijn Pieten 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 en een gedicht maken, deze moet uiterlijk maandag 28 november 

ingeleverd worden. De groepen 1/2, 3, 4 en 5 lopen daarna weer langs om de 

surprises te bekijken. Op vrijdag 2 december worden de surprises in de klas uitgepakt. 

Op woensdag 23 november mogen de kinderen hun schoen zetten op school. Geef 

deze dag een extra schoen mee aan uw kind. 

 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 een gezellig en feestelijke Sintviering.   

Sinterklaas 

Welkom Madelief 
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Afgelopen weken zijn er in de groepen 4 t/m 8 

groepsvergaderingen gehouden. Mogelijk heeft uw zoon of 

dochter hier iets over verteld, anders heeft u vast iets gelezen 

in de berichten van de leerkracht. De vergaderingen zijn 

onderdeel van de lessen van De Vreedzame School.  

De groepsvergadering is een democratische vergadering 

waarin de kinderen gezamenlijk besluiten nemen over 

onderwerpen die hen aangaan en waarin zij een stem 

hebben. Er is een vaste structuur voor deze vergadering. De onderwerpen worden 

mede bepaald door de kinderen zelf. In de hogere groepen komt de agenda 

steeds meer in handen van de kinderen zelf.  

In de groepsvergadering is ook gesproken over de leerlingenraad. In de 

leerlingenraad worden vanuit de groepen 4 t/m 8 steeds twee kinderen 

afgevaardigd. Deze kinderen zijn gekozen door de groep. De groepen hebben 

daarvoor een anonieme stemming gehouden. Woensdag 16 november is de eerste 

leerlingenraad. De kinderen gaan dan in gesprek met juf Mariette (directeur) en juf 

Tamara (intern begeleider). Meer informatie over de leerlingenraad, welke leerlingen 

er in de leerlingenraad zitten en hoe vaak en waarover de leerlingen praten, volgt 

na de eerste vergadering. 

 

 

We zien de school als een democratische gemeenschap, 

waarin kinderen een stem hebben, zich gezien en gehoord 

voelen en op een positieve manier met elkaar omgaan. We 

leren kinderen hoe ze constructief met conflicten om kunnen 

gaan. We stimuleren ze hun conflicten voor zover mogelijk 

zelfstandig op te lossen.    

Wanneer het de kinderen niet lukt om een conflict zelf op te 

lossen kunnen ze ondersteund worden door een mediator. 

De mediator kan een leerkracht zijn, maar ook een 

medeleerling.  

  

We zijn nu een klein jaar bezig met de inzet van leerling mediatoren tijdens de 

buitenspeelmomenten van de groepen 3, 4, 5 en 6. Op dit moment zijn het 

leerlingen van groep 8 die vorig schooljaar een training hebben gehad en hebben 

gekozen om leerling mediator te willen zijn. 

 

Zij volgen hierbij vaste stappen om de leerlingen te leren naar elkaars standpunt te 

luisteren en tot een compromis of een oplossing te komen. Uiteraard gebeurt dit 

onder het toeziend oog van de eigen leerkrachten. 

Er worden weer nieuwe mediatoren opgeleid 

Groepsvergaderingen en leerlingenraad 
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We hebben de inzet van de mediatoren geëvalueerd. 

De mediatoren, de leerkrachten en de kinderen van 

de groepen 3,4, 5 en 6 zijn positief over de inzet van de 

mediatoren tijdens de buitenspeelmomenten. Het is fijn 

om met behulp van de mediatoren leerlingen te leren 

hoe ze zelf conflict kunnen oplossen. 

We hebben daarnaast gezien dat we de leerlingmediatoren nog wat meer willen 

begeleiden. Dat doet nu juf Tamara, de intern begeleider. Zij heeft wekelijks kort 

contact met de mediatoren van die week.  

We gaan door met de leerlingmediatoren. Het is fantastisch om te zien hoe de 

mediatoren de verantwoordelijkheid hebben opgepakt en gegroeid zijn in hun rol! 

Dat betekent dat leerlingen van de huidige groep 7 drie trainingen zullen krijgen om 

goed te leren hoe ze een mediator kunnen zijn. Ze leren een stappenplan, oefenen 

met elkaar en zullen ook een diploma behalen. Daarna mogen de kinderen 

beslissen of ze ook leerlingmediator willen zijn. De training is waardevol voor alle 

leerlingen en om die reden hebben we besloten de training aan de hele klas te 

geven. 

 

De inzet van de mediatoren geeft de leerlingen verantwoordelijkheid voor de 

manier waarop we op school met elkaar om willen gaan. De school als oefenwereld 

voor de maatschappij van morgen!  

 

Vrijdag 14 oktober hadden wij, als afsluiting van de 

Kinderboekenweek, de finale van de voorleeswedstrijd, voor de 

groepen 5 t/m 8.  

De presentatie lag in handen van meester Ronald, hij praatte het geheel 

professioneel aan elkaar en wist de zenuwachtige deelnemers op hun gemak te 

stellen.  

De vier finalisten, Viola (gr.5), Floor (gr.6), Tygo (gr.7) en Yashika (gr.8) deden hun 

uiterste best om de titel "Winnaar Voorleeswedstrijd 2022” binnen te halen.    

Het aanwezige publiek (kinderen uit groep 5 t/m 8) zat aandachtig te luisteren en na 

iedere voordracht kwam er een daverend applaus.  

 

Voor de jury (juf Dayna en Kyan en Lisa uit groep 4) lag de moeilijke, maar zeer 

belangrijke taak om de vier finalisten te beoordelen en de uiteindelijke winnaar aan 

te wijzen. Want waar ga je op letten, wordt er duidelijk 

en rustig voorgelezen, vertelt iemand een verhaal 

spannend of juist droevig, wat maakt een finalist nou 

een winnaar?  

Maar gelukkig kwam de jury, na een kort beraad en 

na alle punten te hebben opgeteld (het verschil was 

echt heel klein) met het verlossende woord.   

Winnaar van de Voorleeswedstrijd 2022 is …......Viola!!!  

Gefeliciteerd Viola, je hebt het fantastisch gedaan!  

Dank aan alle kinderen die hebben meegedaan, de 

jury, de presentator en natuurlijk het enthousiaste 

publiek.  

Finale voorleeswedstrijd 
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Op dinsdag 2 november hadden groep 3 een 4 een les 

Kijkkunst. Vanuit het kunstgebouw kwam er een mevrouw 

een les geven. Tijdens de les hebben de kinderen geleerd 

om naar een schilderij te kijken. Daarna mochten ze zelf 

een schilderij maken van een voorwerp op tafel. Langzaam 

kwamen er steeds meer voorwerpen op tafel bij die ze in 

hun schilderij moesten verwerken. De kinderen mochten 

voor hun schilderij alleen de kleuren rood, blauw, geel en 

wit gebruiken. Om andere kleuren te krijgen, moesten ze 

zelf de kleuren mengen. Er staan nog twee lessen van 

Kijkkunst op het programma in groep 3 en 4, deze wordt 

door de leerkracht zelf gegeven. De schilderijen van de 

kinderen hebben een mooie plek de klas gekregen.  

Beste Ouders, 

 

Wij zijn op zoek naar iemand die interesse heeft om plaats te nemen in de MR van 

de Josephschool. 

Op dit moment zijn wij met 3 ouders, maar ik zoek een vervanger voor mijn plek. Ik 

heb het MR lidmaatschap vele jaren met veel plezier gedaan, maar nu is het hoog 

tijd iemand anders een kans te geven. 

 

Wat vraagt de MR van jou? 

- Je wilt betrokken zijn en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen de 

school. Zo leer je bijvoorbeeld, waarom sommige beslissingen worden genomen, 

hoe er op onderwijs gekeken wordt, welke successen de school ervaart, enz. 

- Je wilt actief meedenken, waar het kan, en de mening van de ouders 

vertegenwoordigen, hen vragen stellen en hun zorgen delen. 

- Je bereidt je op de vergaderingen voor door geleverde stukken te lezen (als iets 

onduidelijk is of je begrijpt iets niet…. dat zal uitgelegd worden, geen zorgen). 

- Bij sommige onderdelen stem je samen met andere ouders van de MR in, soms 

geef je enkel advies. Wat niet duidelijk is wordt besproken. 

 

Wanneer? 

De MR vergaderingen zijn ’s avond op school, ca eens per 6/8 weken (of soms 

digitaal). 

 

Je hebt nooit in de MR gezeten. Kun je je aanmelden? 

Natuurlijk. Je leert het vanzelf. Er zijn andere ervaren ouders in de MR. Samen help je 

elkaar. 

 

Wat gebeurt er als er meerdere ouders zich aanmelden? 

Dan worden verkiezingen gehouden. 

Les kijkkunst groep 3 en 4 

Ouder gezocht voor de MR 
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Ben je geïnteresseerd? Heb je nog steeds vragen (zie de bijlage)? Zoek een van ons 

op of stuur een email naar mr@josephschoolpijnacker.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

Aksana Steenbrugge  

De voorbereidingen voor de Eerste Heilige 

Communieviering in 2023 gaan in januari 2023 weer 

van start. Op woensdag 23 november 2022 is er een 

informatieavond voor ouders. Deze avond begint om 

20.00 uur op de pastorie aan Oostlaan 38. 

De catechese voor de kinderen begint op woensdag 18 januari 2023, steeds op de 

woensdagmiddag. Inschrijven kan tot 15 december 2022 

op: https://www.parochiechristuskoning.nl/aanmeldformulier-ehc-pijnacker. 

Vanwege de beperkte ruimte op de pastorie kan het zijn dat we in 2 groepen gaan 

werken, de eerste te beginnen om 14.30 uur, de tweede groep om 15.45 uur.  

Ouders worden gevraagd mee te werken met de voorbereiding door het geven van 

de voorbereiding of bij de ondersteuning van allerlei taken. 

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met 

pastorhalin@parochiechristuskoning.nl 

 

Kinderkerstfeest FF Anders op 17 december in de 

Ontmoetingskerk  

Hallo kinderen van groepen 1 t/m 8 van de basisschool!    

Kom op zaterdag 17 December van 14.00 – 16.30 uur naar de 

Ontmoetingskerk, Klapwijkseweg 91 in Pijnacker.   

Het wordt een leuke middag vol met spelletjes, zingen, 

speurtocht, knutselen en verhalen over Jezus! Het kost niets, je 

moet je wel voor 15 december opgeven (naam + leeftijd) 

via: ffandersinfo@gmail.com, kinderen t/m 7 jaar alleen met 

een volwassene erbij.     

Spaar a.u.b. lege blikken in alle soorten en maten en neem 

ze mee. Wij gaan er hele mooie dingen van maken.  

Meer informatie op https://www.ffanderspijnacker.nl/  

 

 

 

  

Eerste Heilige Communie 2023 

Kinderfeest FF Anders 

https://www.parochiechristuskoning.nl/aanmeldformulier-ehc-pijnacker
mailto:pastorhalin@parochiechristuskoning.nl
https://www.ffanderspijnacker.nl/
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HOLA ! 

Binnenkort is het mogelijk om Spaanse lessen te volgen 

buiten schooltijd. 

 

De lessen worden gegeven door Yolanda Tupiza, 

docente Spaans voor kinderen en volwassenen. De 

kinderen leren Spaans vanaf de eerste les door middel 

van leuke Spaanse liedjes en spelletjes. 

 

De lessen zullen in januari na schooltijd gegeven 

worden voor kinderen van: 

• Groep 5 - Groep 6  

• Om 14:15 – 15:15 uur.  

• De cursus duurt 10 weken.  

• Minimaal 8 deelnemers maximaal 12.  

• De kosten bedragen €100, dit is inclusief materiaal.  

 

De exacte startdatum van de cursus wordt eind november bekend 

gemaakt. 

 

Voor meer informatie: 

Yolanda Tupiza 

tupizayolanda@hotmail.com 

0639371155 

 

 

 

Spaanse les 

mailto:tupizayolanda@hotmail.com

