
 

   

 

  

Zoals u weet hebben alle scholen een bedrag ontvangen vanuit de overheid. Dit zijn 

de NPO gelden. Nationaal Programma Onderwijs 

In het laatste deel van vorig schooljaar hebben we als team bekeken wat er nodig is 

voor onze kinderen ofwel op welke onderdeel van het onderwijs hebben onze 

leerlingen op groepsniveau en individueel niveau een achterstand opgelopen ten 

gevolge van Corona periode. 

We hebben onder meer geconstateerd dat: 

• Begrijpend lezen (groepen 4 t/m 8) en begrijpend luisteren (groepen 1 t/m 3) 

meer aandacht nodig heeft.  

• Specifieke reken onderdelen in bovenbouw groepen meer aandacht nodig 

hebben. 

• Een deel van de plus leerlingen minder gegroeid is dan gehoopt 
• Sommige groepen en specifieke leerlingen zich minder prettig voelen in hun 

klas. 
• Meertalige leerlingen en taalzwakke Nederlandse leerlingen minder gegroeid 

zijn dan gehoopt. 
 

Wat gaan we doen en wat doen we al? 

• We willen voor elke groep een deel van de ochtend een onderwijsassistent in 

de groep inzetten. Hierdoor kunnen we meer aandacht besteden aan 

leerlingen op bovengenoemde onderdelen.  
Voor de groep 1 /2 is dat gerealiseerd. 

Voor groep 7/8 is er een onderwijsassistent gevonden. Zij start volgende  
 week. 

Voor de groepen 3 t/6 zijn we in gesprek met sollicitanten. 

• We hebben extra formatie ingezet om twee ervaren collega's het team te 

ondersteunen. Zij kijken mee in de groepen, adviseren collega's en helpen 

met materialen op het gebied van rekenen en begrijpend lezen/luisteren. 
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• Leerlingen waarvan Nederlands de tweede taal is krijgen extra lessen van juf 

Astrid (leerkracht NT2) en zij krijgen werk mee om zelf in de klas te kunnen 

doen 

• De plus leerlingen krijgen wekelijks plusklas en zij krijgen ook werk mee om 

zelfstandig in de klas mee verder te gaan. Daarbij adviseert juf Simone als 

plusklas leerkracht de collega's. 

• In alle groepen zal er extra aandacht besteed worden aan het welbevinden 

van de kinderen door middel van: 

o Extra en intensiever gebruik methode De Vreedzame school 

o Extra inzet trainer De Vreedzame School.  

o In twee bovenbouwgroepen wordt er extra ingezet op sociale 

vaardigheidstraining. 

o Meer cultuur en techniek activiteit waaronder inzet van de 

muziekleerkracht. 

o  Intensiever gebruik maken van het aanbod van Kunstmenu, Papaver, 

team4talent en de cultuurtrein.  

o Ook gaan we, waar mogelijk, weer gebruik maken van elkaars 

vaardigheden op creatief gebied tijdens clusterlessen. 

• We scholen ons als team in de methodiek van “close reading”. Een manier 

om beter begrijpend te lezen/luisteren. 

• We zetten beeld coaching in om je als leerkracht verder te ontwikkelen. De 

leerkracht wordt gefilmd in de klas, bekijkt daarna samen met de coach de 

opname. De leerkracht kan dan goed zien wat het meest effectief is voor de 

leerlingen.  

 

Waar kunt u er meer over lezen? 

Op de website kunt u het hele document zoals de MR dit heeft ontvangen inzien bij : 

mijn kind is leerling onder de knop protocollen en documenten 

https://www.josephschoolpijnacker.nl/mijn-kind-leerling/protocollen/ 

 

Wat is de rol van de MR ? 

De MR is vanaf het begin betrokken bij de keuzen die de school maakt en zij hebben 

steeds kritisch meegelezen en vragen gesteld. Zij hebben ingestemd met de keuzen 

die we als school hebben gemaakt. 

 

 

 
 

Het is erg fijn als uw kind(eren) op tijd op school zijn. De juf en meester zijn om 8.20 

uur in de klas en uw zoon/dochter mag dan rustig de school binnen. 

De lessen starten echt om 8.30 uur. 

Vanaf 1 oktober houden we weer bij of het lukt met op tijd komen. We gebruiken de 

3,6 9 regel van  de leerplicht. Dit staat in ons protocol: “te laat komen”. 

https://www.josephschoolpijnacker.nl/mijn-kind-leerling/protocollen/ 

 

 

 

 

De lessen starten om 8.30 uur voor ALLE groepen 

In de toekomst… 
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 Op maandag 25 oktober start de BSO voor 

leerlingen van groep 1 t/m haverweg groep 4 

hier op school. De BSO gaat gebruik maken  van 

een lokaal, de hal, de speelzaal en natuurlijk 

lekker buiten op het schoolplein spelen. De BSO 

mag straks ook in de schooltuin hun eigen stukje 

gaan gebruiken. Kortom veel mogelijkheden 

voor de kinderen in hun eigen vertrouwde 

omgeving. De BSO voor kinderen vanaf 

ongeveer groep 4 is bij Numbat op de Sportlaan. 

Wilt dat uw kind naar de BSO gaat? Belt u dan naar(015)3695021 

 

 

 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

Ik ben Marit en ik kom voor een halfjaar stagelopen in groep 1/ 2. U kunt mij elke 

dinsdag (en soms een hele week) vinden hier in de klas.  

Dit schooljaar ben ik begonnen aan het tweede leerjaar van de pabo.  

Ik studeer aan de Thomas More in Rotterdam.  

Hiervoor heb ik de opleiding onderwijsassistent met goed gevolg afgerond.    

Ik vind het erg leuk om kinderen nieuwe dingen te leren en ze verder te helpen in 

hun ontwikkeling.  

In mijn vrije tijd sport ik graag. Drie keer per week beoefen ik de sport hockey. 

En ook daar leer ik kinderen nieuwe dingen, 

doordat ik de training geef.  

Wanneer ik nog tijd heb skeeler ik graag.  

Ik heb erg veel zin om voor een halfjaar stage te 

lopen in groep 1/ 2 B.  

Marit. 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Even voorstellen.. 

In de toekomst… 

Start BSO SkippyPepijn na de herfstvakantie in de school 

In de toekomst… 
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Onlangs heeft er een update plaatsgevonden aan de administratieve kant binnen 

Ouderportaal. 

Mocht u problemen ondervinden bij het ontvangen van berichten of het inloggen in 

Ouderportaal, wilt u mij dan mailen op administratie@josephschoolpijnacker.nl 

Dan kan ik proberen de koppeling weer in orde te krijgen. 
  

Tevens is het van groot belang om bij tussentijdse wijzigingen in adresgegevens of 

emailadres dit niet alleen bij de leerkracht te melden, maar ook even naar de 

administratie te mailen. Dan kan ik de gegevens aanpassen en houden we ons 

bestand zo actueel mogelijk. 
  

Ouders die nog niet zijn gekoppeld aan Ouderportaal, maar dit alsnog willen, 

mogen mij ook mailen met daarbij vermeld, naam leerling, groep leerling en 

emailadres ouder. U ontvangt dan via het opgegeven emailadres een uitnodiging 

om in te loggen in Ouderportaal. 

 

 

 
Op woensdag 6 oktober is de start van de Kinderboekenweek! Het thema van dit 

jaar is "Worden wat je wil", dus we gaan uit van verschillende beroepen. 

Gedurende deze periode zal er in de klassen extra aandacht besteed worden aan 

boeken, lezen en natuurlijk het thema "Worden wat je wil".  

Ook de handvaardigheid lessen en de muziekles van meester Ronald staan in het 

teken van de Kinderboekenweek. 

Leest u thuis ook extra tijdens 

de Kinderboeken week? Of 

ga eens een keer extra langs 

bij de bibliotheek om leuke 

boeken uit te zoeken die thuis 

gelezen kunnen worden. 

 

Voor groep 5 t/m 8 is er in die week ook nog de voorleeswedstrijd. 

De voorrondes zullen gedurende de week plaatsvinden in de klas en de uiteindelijke 

finalisten mogen dan vrijdag 15 oktober strijden met elkaar om de titel "Winnaar 

Voorleeswedstrijd 2021".  

Donderdag 14 oktober zal er van groep 1 t/m 5 een presentatie van werkjes, foto's 

van activiteiten etc. op de ramen (aan de schoolplein kant) hangen, zodat u al het 

moois wat uw kind heeft gemaakt, kunt bewonderen. De presentatie zal tot vrijdag 

29 oktober blijven hangen. Voor de werkjes e.d. van groep 6 t/m 8 zal er een filmpje 

gemaakt worden die online via een YouTube link te bekijken is. 

Het kijkmoment in de school, zoals aangegeven in de schoolagenda van het 

Ouderportaal, komt hiermee te vervallen. 

De afsluiting van de Kinderboekenweek zal muzikaal afgesloten worden met het 

liedje "Ik word lekker wat ik wil" van 123-Zing. 

 

Van de administratie 

In de toekomst… 

Kinderboekenweek 

In de toekomst… 
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Koop tijdens de Kinderboekenweek van 6 t/m 17 oktober 

een kinderboek bij de Bruna-winkel in Pijnacker en lever 

het bonnetje in bij je leerkracht of bij juf Joke van de 

administratie. De school verzamelt de bonnen en kan dan 

voor 20% van het totaalbedrag boeken uitzoeken bij de 

Bruna-winkel. 

Spaar dus mee! 

 

 

Verslag eerste MR vergadering in het nieuwe schooljaar 

Op 14 september hebben we de eerste vergadering van de MR gehad in het 

nieuwe schooljaar op de Josephschool. 

Martin, vader van Jelte uit groep 2B, is aangeschoven als nieuw MR lid. Ook zal 

Martin namens de oudergeleding deel gaan nemen aan de GMR van 't SKOP. 

Sanne heeft onder dankzegging de MR verlaten. 

Aan de MR wordt toestemming gevraagd door directie over de besteding van de 

NPO gelden. De besteding hiervan is uitgebreid besproken. De school kiest ervoor 

om hun speerpunten te richten op - sociaal-emotionele ontwikkeling - de 

basisvakken (rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling) 

Ook is het de bedoeling dat elke groep op kort termijn dagelijks enkele uren hulp 

krijgt van een onderwijsassistente. Verder is de huidige verkeersituatie rond de 

Josephschool besproken. Wenselijk is een veiligere situatie rond de 

Goudenregensingel. Ondanks ons stempel "School op Seef", blijft het moeilijk om 

betrokken partijen in de buurt dezelfde kanten op te laten kijken. De verkeersouders 

hebben nauw contact met de wijkagent. Voor het eerst heeft groep 8 vorig 

schooljaar afgesloten met de zgn. IEP toets, i.p.v. de bekende CITO toets. 

Samengevat komt het erop neer, dat de Josephschool iets boven het gemiddelde 

heeft gescoord. Daar zijn we trots op en laat ons zien dat we nog steeds op de 

goede weg zijn. We hebben de taken voor dit schooljaar binnen de MR opnieuw 

verdeeld. School is zich aan het oriënteren op een mogelijk nieuw platform om te 

communiceren naar ouders. Dit komt dan i.p.v. het huidige Ouderportaal. De 

oudergeleding geeft aan dat de klasseninformatie die vanuit de groepen naar 

ouders is verstuurd, door sommigen als summier is ervaren. School had graag een 

'reguliere' ouderavond gehouden, maar door de toen geldende Coronaregels, was 

dit niet mogelijk. Ook school vindt goede communicatie richting ouders belangrijk, 

en hoopt dat dit snel weer op een normale manier plaats te laten vinden. 

 

 

 

Spaar mee voor gratis boeken voor de schoolbieb 

In de toekomst… 

Vanuit de MR 

In de toekomst… 



2021-2022 Ouderkrant aflevering 2 

 

 
Vacatures Oudercommissie 

 
Lijkt het je leuk om schoolactiviteiten mede te organiseren? De oudercommissie 

(OC) is op zoek naar een nieuwe voorzitter en secretaris. 

 

Algemene informatie  

De OC is een groep enthousiaste ouders die verschillende activiteiten 

(mede)organiseert zoals het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, het 

schoolreisje en nog veel meer. Tevens beheert de OC de jaarlijkse ouderbijdrage. 

Deze wordt gebruikt voor activiteiten en soms aan aanvullende leermiddelen. We 

vergaderen ongeveer 8 keer per schooljaar op woensdagochtend.  

 

Verwachting 

Het bestuur van de OC vertegenwoordigt de oudercommissie en bestaat uit 

voorzitter, penningmeester en secretaris. Wij zoeken momenteel een voorzitter en 

secretaris. 

 

Als voorzitter ben je verantwoordelijk voor: 

Opstellen van de vergaderagenda 

Vaststellen datum vergaderingen 

Leiden vergaderingen 

Contact onderhouden met OCleden en schoolleiding 

 

Als secretaris ben je verantwoordelijk voor: 

Communiceren over vergaderplanning en agenda 

Schrijven, verspreiden en archiveren van notulen 

Bijhouden actie- en besluitenlijst 

Schrijven jaarverslag in samenwerking met penningmeester 

 

Interesse 

Als je meer informatie wilt over de vacatures, of interesse hebt om de 

Oudercommissie op een andere manier te helpen stuur dan een bericht naar 

oc@josephschoolpijnacker.nl of via het ouderportaal.  

 

Wij kijken uit naar je reactie, want wij kunnen je hulp goed gebruiken!  

 

Met vriendelijke groet, 

De OC 
 

 

 

 

 
 

 

 

Vanuit de Oudercommissie 

In de toekomst… 
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In groep 6 hebben we leren programmeren. Via het programma Scratch is het heel 

makkelijk om spelletjes te spelen en te maken. 

Maar wij hebben er iets anders mee gedaan, namelijk kunst gemaakt!  

Door 1 druk op de knop kan er van 1 tekeningetje een kunstwerk worden gemaakt.  

Wij zijn trots op het resultaat! 

 

 

 

 

  

 

 

Botanische tuin groep 7 

We zijn naar de botanische tuin geweest in Delft. We zijn 

met een paar ouders en de meester en de juf geweest. 

We hebben veel planten en cactussen gezien. En we 

hadden de grootste cactus gezien die daar was. We zijn 

daar met de auto geweest. Daar was een Duitse vrouw. 

Die ons les gaf. Die is al 9 jaar In Nederland. 

 

Vanuit de groepen 

In de toekomst… 
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 In de kas 

We kregen een boekje met vragen erin omdat 

we bordjes met vragen tegen komen in de kas. 

De eerste vraag was over de aardnoot 

bijvoorbeeld: Weet jij een andere naam voor de 

aardnoot? Door al deze vragen wisten we veel 

meer. Toen er een vraag was over de 

botanische tuinen er zijn over heel de wereld. 

Niemand wist het, dus ging iedereen gokken. 

Het antwoord was: 800! De meeste hadden het 

fout of zaten er dichtbij. Bijvoorbeeld: Het 

regenwoud 

wordt 

ernstig bedreigd. Wereldwijd wordt het gekapt 

met het tempo van een voetbalveld per…? 

Het antwoord was, 1 seconde! Dat vonden we 

heel veel. Weet je wat we allemaal van 

bamboe kan maken? Echt super veel! 

Bijvoorbeeld: fiets, eten, kleding en 

kunstwerken, en nog veel meer! 

 

 

In de kas 

We liepen een kas in. En zagen als eerst aquarium maar weet niet wat er in zat. We 

moesten overal de deur dicht doen. Dan bleef 

de warmte binnen. We gingen door een zagen 

een bordje waar een vraag opstond. Je kan ook 

dingen ruiken, we hebben bijvoorbeeld 

gebrande koffiebonen geroken. Dat rook best 

lekker. Maar wel apart. We gingen naar een 

andere plant en toen zeiden kinderen: hee! Daar 

is een kever! De juf ging het googelen. Het bleek 

een springspin te zijn. We gingen naar een 

andere deel en zagen een bananenboom. Die 

mochten we voorzichtig aanraken. Hij voelde 

glad. 

 

Buiten de kas 

We hebben een grote cactus gezien. De 

cactus is 109 jaar oud. We gingen nakijken of 

we alles goed hadden gedaan en daarna 

gingen we de plank en pennen op de tafel 

leggen. Er was een palmboom. Er was een 

slootje met een bruggetje er overheen en daar 

kon je ook nog andere planten. We gingen het 

boekje met vragen nakijken bij de Duitse 

mevrouw, en als je het fout had moest je het 

verbeteren. 
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Weer terug naar school 

We gingen uit de Botanische tuin met de ouders en de meester en juf naar de 

parkeergarage bij de paté. Toen we bij de parkeergarage zijn aangekomen, ging 

ieder groepje naar de auto van het groepje en de ouders ook. We gingen toen van 

Delft naar Pijnacker rijden. En toen we aan kwamen bij school, moest elk groepje op 

de andere groepjes wachten. Want elk groepje/auto gingen andere weg nemen. 

Daarom gingen sommige groepjes wachten, Toen alle groepjes bij elkaar waren 

gingen de ouders weg en gingen de kinderen een rij maken zodat we naar binnen 

bij school. Daarna gingen we aan elkaar vertellen wat we hebben gedaan en 

gezien. Iedereen vond het gelukkig leuk, en daarna hadden we nog tijd over dus we 

gingen tot 14:00 werken. 
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Van buiten de school 

In de toekomst… 
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Kindervoorstellingen in Bleiswijk en Nootdorp 

  

Van 6 tot 17 oktober 2021 is het weer Kinderboekenweek! ‘Worden wat je wil’ is het 

thema dit jaar. 

  

Tijdens de Kinderboekenweek is er op twee zaterdagen een hilarische voorstelling 

die aansluit bij dit thema. 

·         zaterdag 9 oktober om 15:00 uur in ’t Web in Bleiswijk 

·         zaterdag 16 oktober om 10:30 uur in Theater CulturA & Zo in Nootdorp 

  

Deze familievoorstelling is vooral leuk voor kinderen van 4 – 12 jaar en duurt 

ongeveer 50 minuten. 

De voorstelling gaat over Meneer B. Hij houdt heel erg van stripverhalen. Hij zou ook 

wel eens een superheld willen zijn, met zo’n stoer pak en een rode zwembroek. Zo’n 

held die de hele tijd door de lucht vliegt en tegen gebouwen omhoog loopt. Maar 

Meneer B. kan niet vliegen en komt altijd gewoon door de deur naar binnen. Als hij 

echter op een dag zijn sokken uit de wasmachine haalt, merkt hij dat hij plotseling 

hele harige voeten heeft en met bananen kan praten! Hij is veranderd in… 

Monkeyman! 

  

Meneer B. is een Held (op sokken) is een komische kruising tussen Superman en 

James Bond, een doldwaze parodie op heldenverhalen en actiefilms. 

Kaartjes zijn te koop via www.theatertweb.nl en www.culturaenzo.nl 

 

https://www.theatertweb.nl/event/meneer-b-is-een-held-op-sokken/#more-2457
https://www.culturaenzo.nl/agenda?module=shop&class=shop&event=showDetail&lcMomPk=WW0000000000626

