
2020-2021 Ouderkrant aflevering 2 

 

    

 

 

 

Zoals u weet hebben we vandaag met het hele team een studiedag gehad.  

Gelukkig is de hal groot genoeg om op 1,5 meter van elkaar toch met elkaar te 

kunnen zitten, luisteren en overleggen. 

We hebben ons onder leiding van Mia en Cissy van Onderwijs Advies verder verdiept 

in de Vreedzame School. We zijn vanuit school blij met de keus voor deze methode. 

Na de zomervakantie zijn we weer volop gestart met de lessen. In De Vreedzame 

School Nieuwsbrief leest u over de lessen en kletskaarten van blok 1. 

Vandaag hebben we gesproken over gedrag van leerlingen. En hoe we hier met 

elkaar nog beter mee om kunnen gaan. We weten dat “straf” soms nodig is maar 

straf leidt niet snel tot ander gedrag.  Straf leidt eerder tot passieve meegaandheid 

van een kind of tot verzet. Het is belangrijker om een leerling actief te laten 

nadenken over een oplossing. Het is belangrijk om de leerling zelf de eigenaar te 

laten zijn van het probleem. Alleen als je dat bent wil je je probleem zelf oplossen.  

En natuurlijk help je als leerkracht bij het oplossen van het probleem maar we leren 

de leerlingen ook om elkaar te helpen. De leerlingen uit groep 8 krijgen hiervoor 

aparte lessen zodat zij andere leerlingen kunnen helpen. In de volgende Vreedzame 

School nieuwsbrief leest u daar meer over. 

’s Middags hebben we samen afspraken gemaakt over hoe we omgaan met 

situaties die door de  Corona crisis ons onderwijs aan de leerlingen beïnvloeden. U 

heeft vandaag daar al een bericht over ontvangen. 

Tot zover een korte terugkoppeling.  
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Maandag 5 oktober is het zover, de Kinderboekenweek gaat 

van start. Het thema van dit jaar is "En toen...". Tot en met 15 

oktober gaan wij terug in de tijd en leren we van alles over 

vroeger. Natuurlijk besteden we heel veel tijd aan het lezen 

van boeken en het vergroten van de leesmotivatie.  In de hal 

en in de klassen willen wij spullen van vroeger tentoonstellen. 

Mocht u thuis wat van vroeger hebben (oude naaimachine, 

koffiemolen, sperzieboontjessnijder of iets dergelijks), dan 

willen wij dit graag op school aan alle kinderen laten zien. Wilt u dit met naam erop 

aan uw kind meegeven?  

We gaan er een leuke, gezellige en leerzame Kinderboekenweek van 

maken. 

 

Bruna wil graag samen met scholen, ouders/verzorgers én kinderen het 

lezen van kinderboeken stimuleren, daarom organiseert Bruna een 

fantastische scholenactie tijdens de Kinderboekenweek: ‘Sparen voor je 

schoolbieb’. Hoe meer ouders meedoen, hoe meer gratis kinderboeken 

de school bij Bruna mag uitzoeken! 

 

Hoe werkt de actie 'Sparen voor je schoolbieb'? 

- Ouders kopen een kinderboek bij een Bruna-winkel 

en leveren de kassabon(nen) in op school bij de 

leerkracht van hun kind. 

- De school verzamelt alle kassabonnen van aankopen 

gedaan tijdens de actieperiode (van 30 september 

t/m 11 oktober 2020). 

- De school mag t/m 16 december 2020 voor 20% van 

het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken 

uitzoeken bij een Bruna-winkel. 

 

 

Fietsroute en Wethouder 

We gingen een fietsroute fietsen. En hebben zelfs 

een rotonde leren fietsen. 

We waren in drie groepen. We moesten een 

hesje aan hebben. En we hadden een verkeer 

juf. Het was best spannend. De wethouder ging 

mee, ze heet Ilona Jense. Je moet eerst over je 

schouder kijken en dan je hand uitsteken. 

De fietsles vond ik super leuk want nu kan ik 

helemaal zelf een rotonde fietsen. 

Elin 

 

Vanuit groep 7.. 

Kinderboekenweek 
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Schoolbrengweek       

Ik schrijf dit stuk omdat ik het belangrijk vind dat mensen minder benzine gebruiken 

en meer fietsen, lopen, buiten zijn en bewegen 

Mensen doen meer zelf 

Mensen zijn al goed bezig. Want mensen gaan minder met de auto en meer fietsen. 

Dat vind ik ook veiliger. Want anders komen er stoffen in de lucht. En dat is slecht 

voor het milieu. En mensen doen nu ook meer zelf. Ze gaan bijvoorbeeld zelf fietsen. 

Of een stuk lopen met de hond. En dat houden ze goed bij, want misschien hebben 

sommige mensen wel een schema. En daar staat misschien op dat ze om een tijd 

gaan hardlopen of een stuk. met de hond lopen. En gezonder eten. En minder op 

schermpjes kijken of zitten. 

Ik heb dit geschreven omdat ik 

het echt belangrijk vind dat 

mensen buiten zijn, en meer 

bewegen. Want straks ben je 

heel dik en lui en dat is niet fijn. 

Dean 

 

Schoolbrengweek         

Wij  hebben  het school 

brengweek  schema 

bijgehouden. Wij merkten dat we meer onze fiets gingen pakken. En de auto 

laten staan. Ook best veel kinderen lopen naar school. Dat vinden wij belangrijk en 

veiliger rond  de school. En het is gezond voor het milieu ik ga altijd met de fiets naar 

school.     

Demian                                    

 

Verkeerslessen op de Josephschool 

Al in de kleuterklas hadden we verkeer. Met nep zebrapaden en stoplichten. Toen in 

groep 3 schoven we met tafels en deden we dat 

dat auto’s waren en er mocht een kind op zitten. 

Later gingen we op het schoolplein op je eigen 

fiets. Om pionnen heen en een noodstop 

maken. In groep 6 hadden we een 

verkeersspeurtocht gedaan. We hadden vanaf 

groep 3 of 4 verkeer in een boekje. We hebben 

ook veel bordjes met daarop: School op Seef. Nu 

hebben we ook een speciale, een gouden er 

staat op: 5e maal. Ik vind verkeer altijd heel leuk. 

Groeten Symke 

 

Verkeerslessen 

Inleiding 

Ik schrijf dit verhaal om er voor te zorgen dat meer scholen dit gaan doen, omdat 

dat goed is voor de veiligheid van de kinderen. 

 

Verkeerslessen op de Josephschool 

Verkeerslessen zijn belangrijk, omdat je dan veel over verkeer leert. Het is ook 

belangrijk dat je over je schouder kijkt en dan je hand uitsteekt. Je krijgt vanaf groep 

½ verkeerslessen op de Josephschool. Je leert ook wat haaientanden zijn en wat je 

moet doen bij haaientanden. 
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Slot 

Verkeer is best gevaarlijk daarom is het belangrijk en goed dat je verkeerslessen 

krijgt. 

Boaz 

 

Fietsroute 

Het is eindelijk zo ver! De wethouder komt. Ik zat in groep 1 maar mijn fiets was kapot. 

Dus ik moest ruilen met Sanne. Er waren drie groepen. Na het ruilen zat ik in groepje 2 

Met Roxann en Ines. Dan ging ik met Ines naar juf Ellie. Ze zij dat mijn ketting los zat. 

Ze maakte het weer goed. Dan was de pauze. De wethouder ging terug. Daarna 

moeste we fietsen. Ik keek even voor de zekerheid of mijn ketting nog goed zat. Het 

is nu zo ver we gaan fietsen. 

 

Ines ging voorop fietsen. We hadden allemaal hesjes aan. Na een tijdje waren we 

best ver van school. We stopte bij een boord waar stond fietsen 

uitgezonderd. We gingen weer verder daar best vlakbij stond een 

kruispunt daar gingen we 2 keer er heen en 2 keer terug. Na een 

tijdje waren we bij een rotonde we gingen 4 of 5 keer daar om. Op 

de weg terug mocht ik voorop. Gelukkig werkte mijn fiets goed. 

Het was heel leuk.  

Door Amy 

 

 

Hallo allemaal, 

Ik ben Kiki, 19 jaar, ik woon in Pijnacker en ik zit 

op de Thomas More Hogeschool. Ik kom bij 

jullie stage lopen in groep 1/2  stagelopen bij 

juf Simone en juf Marlies en hier heb ik dan ook 

erg veel zin in. Naast juf zijn, vind ik het onwijs 

leuk om te dansen met een paar vriendinnen 

en dit 

doe ik 

dan ook 

elke 

week. 

Ook vind 

ik het 

leuk om 

taarten 

en cakes te bakken. Als ik dan echt moet 

kiezen welke taart ik het lekkerst vind, dan kies 

ik voor de wolkentaart. Ik heb erg veel zin om 

les te geven bij jullie op school en ik hoop jullie 

snel te zien!  

Tot dan! 

 

Juf Kiki 

Even voorstellen.. 

‘Omdat ik zelf ook in Pijnacker 

woon, kom ik altijd op de fiets 

naar school en kunnen jullie mij 
weleens zien lopen of fietsen 

door het dorp.’ 
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Beste ouders, 

 

Fijn dat u even de tijd neemt om dit stukje te lezen.  

Ik ben Joëlle Pannekoek en student in het laatste jaar aan de Pabo Thomas More 

Hogeschool. 

Dit schooljaar ga ik afstuderen en met de keuze 

van mijn minor, bewegingsonderwijs, zal ik ook mijn 

bevoegdheid voor het geven van gymlessen 

halen. Hierdoor zal ik dit jaar niet alleen mijn 

eindstage moeten lopen, maar zal ik ook ervaring 

op moeten doen met het geven van gymlessen. 

Daarom loop ik tot ongeveer februari/maart 

iedere dinsdag stage bij Jeroen Kat. Ik ben dan 

aanwezig tijdens de lessen en ik zal zelf ook 

gymlessen gaan verzorgen.  

Naast de stage bij de gym zal ik na de 

herfstvakantie starten met mijn eindstage in groep 

3. Ik ben dan op de woensdag en de donderdag 

aanwezig in de klas en ook in groep 3 zal ik zelf lessen gaan verzorgen.  

Wanneer ik mijn bevoegdheid voor de gym rond februari/maart heb behaald, zal ik 

mijn stage in groep 3 gaan uitbreiden met één dag. Uiteindelijk zal ik vijf weken lang 

vijf dagen per week zelfstandig voor de groep staan.   

Ik ben al een aantal dagen aanwezig geweest op de Josephschool en ik kijk erg uit 

naar de komende periode! 

 

Met vriendelijke groet, 

Joëlle Pannekoek 

 

 

 

Meester Cerezo van Team4Talent heeft op 

22 september aan alle groepen dansles 

gegeven! Van 's morgens tot 's middags 

was het een swingende boel in de 

speelzaal. Cerezo danser en wist iedereen 

aan het dansen te krijgen. Ook speelde hij 

met de jongste kinderen dansspellen.  

 

 

 

 

Team4Talent 
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Op 29 september was juf Manon van 

Team4talent met de groepen 1 t/m 7 aan 

het sporten en rekenen. En dat allemaal in 1 

les! De leerlingen kregen 

beweegopdrachten, waarbij ze 

rekensommen moesten oplossen. Zwaaien, 

springen, optelsommen, getallenlijnen, in 

duo's bewegen, 

tafelsommen, etc. Er werd 

flink bewogen en gerekend!! 
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FF Anders in de herfstvakantie – thema Duik er in!  

 

Op donderdag 22-10 van 9:30-12:00 uur (inloop vanaf 9:15) en vrijdag 23-10 van 

9:30-13:00 uur (incl. lunch) gaan we met de kinderen van groep 1 t/m 6 in de 

Ontmoetingskerk in de Bijbelverhalen duiken om te ontdekken wat het belangrijkste 

in het leven is.  Tijdens twee feestelijke ochtenden in de herfstvakantie gaan we  

zingen, spelen, verhalen over Jezus vertellen, knutselen, op vrijdag samen eten, 

speurtocht en spelletjes doen en nog veel meer. Het thema dit jaar is: 'Duik er in!'.  

 

Er is dit jaar een verplichte aanmelding van tevoren, uiterlijk 20 oktober op 

ffandersinfo@gmail.com en een beperkte aantal plaatsen. Kinderen onder de 6 jaar 

mogen alleen met een volwassene erbij komen.  Houd de Facebook pagina van FF 

Anders en de website van de Ontmoetingskerk in de gaten voor actuele 

ontwikkelingen.  

 

 

 

 

 

 

Van buiten de school 
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Dagboek van een wombat 

Jackie French, Uitgeverij Van Goor 
Een grappig boek over een wombat. Dit beest leeft in Australië en ziet er 
heel schattig uit. Het verhaal is geschreven door de wombat zelf. Hij 
beschrijft wat hij zoal doet de hele dag. Dat is vooral slapen, eten en 
gangen graven. Hij vindt het zelf heel gezellig bij het huis van de mensen 
waar hij woont. Maar hij heeft niet in de gaten dat hij soms overlast geeft 
door gaten te maken of zich te 

krabben aan dingen. De platen zijn erg leuk en laten goed zien hoe en wat een wombat doet. 
Vanaf ca. 4 jaar. 

 

Kleine raaf vliegt naar de maan 

Marcus Pfister, Uitgeverij De Vier Windstreken 

Dit boek gaat over een kleine raaf die probeerde naar de maan te vliegen. Hij 
doet dat omdat de anderen hem uitdagen om er naartoe te vliegen. Ze plagen 
hem en de kleine raaf denkt dat hij zo niet meer gepest zal worden. Als het 
hem niet lukt en hij doodmoe weer terugkomt, schrikken de andere raven en 
krijgen ze spijt. Gelukkig is de kleine raaf snel opgeknapt en wil hij meteen 
spelen. Een mooi prentenboek met bijzondere tekeningen met veel zwart en 
geel, en een vleugje zilver! 

Vanaf ca. 5 jaar. 
  

 

Binkie en oma Drie – Lentefriebels 

Karen van Holst Pellekaan, Uitgeverij Leopold 

Binkie mag elke dag gaan logeren bij haar oma Drie, omdat mama moet 
studeren. Maar dat is geen enkel probleem, Binkie vindt het zelfs superleuk 
bij oma! Oma Drie weet heel veel over dingen in de natuur, bijvoorbeeld 
wat muizen eten, waarom brandnetels prikken en hoe je de lente gedag 
moet zeggen. Een heerlijk voorleesboek over het begin van de lente en de 
vriendschap tussen een meisje en haar oma. 

Voor kinderen tussen 4 en 8 jaar. 

 

MATILDA 
PRESENTEERT... 
Hal lo ,  missch ien ken je  me  wel .  I k  ben  Mat i lda  en  ik  

kom uit een boek van Roald Dahl .  Je zult me zeker 

tegenkomen in de bibl iotheek,  want ik ben een echte 

boekenwurm! Elke week lees ik stapels boeken. En soms 

luister  ik  naar een boek of  k i jk  ik  naar een f i lm die van 

een boek gemaakt is! Dit waren weer de leu kste: 

Voorjaar 011 
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 Deze boekentips zijn te vinden op www.probiblio.nl onder producten/primair onderwijs 

hoofd boven water 
Gideon Samson, Uitgeverij Leopold 
 
Kun jij goed zwemmen? Dat is wel nodig, in ons waterige kikkerlandje. Gied houdt 
helemaal niet van zwemmen, sterker nog, hij haat het! Iedere donderdag als ze gaan 
zwemmen met zijn klas moet hij van zichzelf steeds dezelfde dingen doen. Dat helpt 
hem om goed te kunnen zwemmen. Hij moet op hetzelfde plekje gaan zitten, en naar 
buiten kijken, kijken of de man met de duiven er zit. En dan opeens zit er niemand 
meer die de duiven voert. Waar zou de man gebleven zijn? Gied gaat op zoek... 
Vanaf ca. 9 jaar. 
 
 
 

De wraak van Knor 

Tosca Menten, Uitgeverij Van Goor 

Voor de deur bij Bette Babs staat opeens een vreemde oude man, 
die haar opa blijkt te zijn. Bette Babs is blij, en helemaal als ze van 
hem een varken krijgt. Ze noemt hem Knor. Opa wil meedoen met 
de Worstwedstrijd van de eeuw, waar ook zijn vijand, slager Smak 
aan mee wil doen. Knor lijkt gevaar te lopen! Een grappig verhaal 
over worst, zelfs voor vegetariërs! 
Vanaf ca. 9 jaar. 

Als een echte artiest 

Sue Lacey, Uitgeverij Casterman 
Wil je schilderen als Van Gogh of een Romeins mozaïek maken? Als je een 
echte goede kunstenaar wil worden, kun je uit dit boek goede tips halen! Lees 
over kleurgebruik, vormen en technieken die je kunt gebruiken. In het boek 
staan afbeeldingen van het originele kunstwerk, en tips over hoe jij het zou 
kunnen doen. Welk talent heb jij? Als je met je vrienden verschillende 
kunstwerken maakt, kun je zo een museum beginnen! 
Vanaf ca. 10 jaar. 

Lisa en Lot 

Lucie Mosterd, Uitgeverij Van Gennep 
Lisa en Lotte leren elkaar kennen als Lot naast Lisa komt wonen. Ze worden 
vriendinnen van elkaar en ze gaan eerst naar dezelfde basisschool, en later naar de 
brugklas. Op de middelbare school lijkt Lot een beetje te veranderen, ze gaat zich 
opmaken en roken. En ze gaat opeens lief en aardig tegen jongens doen. Lisa ziet 
het allemaal aan. Gaat het wel goed met Lot, en kan zij er iets tegen doen? Een 
spannend meidenverhaal. 
Vanaf ca. 11 jaar. 

 
 

 


