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November 2019 

Dag  Activiteit  Bijzonderheden 

Vrijdag 8 november Ouderkrant 3  

Dinsdag 12 november MR vergadering 19.00 uur 

Donderdag 14 

november 

Spelletjesmiddag groep 1 en 2 

1e rapport groep 2  

14.15-15.15 uur 

Vrijdag 15 november Sinterklaasborrel 19.00 uur 

Vrijdag 16 November Ouderkrant 3  

Maandag 18 november Start huiswerkweek groep 8  

Woensdag 20 november Inloop ochtend in de groep 

Josephcafé 

8.30 -8.45 uur 

8.45 -9.30 uur 

Donderdag 21 

november 

Verkoopavond speelgoed 20.00-21.00 uur 

Dinsdag 26 November 10 minuten gesprekken groep 1,2 en 8  

Vrijdag 29 november Ouderkrant 4  

December 2019 

Dag  Activiteit  Bijzonderheden 

Donderdag  5 December Sinterklaas  

vrijdag 6 December Uitslapen  School begint om  

9.30 uur 

Maandag 10 December  Open ochtend kennismaking 

Josephschool  

9.00-11.30 uur 

Woensdag 11 December Crea-ochtend 

Kerstkokkerellen groep 8 

 

Vrijdag 13 December Ouderkrant 4  

Donderdag 19 December Speelgoedmiddag groep ½ 

Kerstviering 

 

 

Vrijdag 20 December Continurooster Groep 2 en 3    12.00 

vrij 

Groep 4 t/m 8  14.00 

vrij 

21 dec. t/m 3 jan. Kerstvakantie   

 

  

             
  
  

  
  

Ouderkrant 
  

8 november 2019     

NR  
 3 



2019-2020 Ouderkrant aflevering 3  

   

Komende weken zullen er weer wat stoeltjes worden bijgezet voor: 

 

Wilt u een broertje of zusje inschrijven? U kunt bij de administratie een 

aanmeldingsformulier ophalen. Zo bent u er zeker van dat we uw zoon of dochter in 

onze planning meenemen  

 
 

 

15 november vanaf 19:00 uur 

16 november is het namelijk zover: Sint is weer in het land. 

Kom ons gezellig helpen met het versieren en inpakken 

van de school!  

 

Er kunnen deze avond 

geen kinderen mee!  

 

Inschrijven is niet nodig. 

Loop gezellig binnen en 

help ons van de OC 

mee. Wij zorgen voor 

een hapje en een 

drankje! 

 

 

Op woensdag 20 november kunnen ouders die een basisschool 

zoeken voor hun kind bij ons binnenlopen tussen 9.30-12.00 uur. 

Leerlingen uit groep 8 geven u een rondleiding in onze school. 

Zij maken kennis met onze school waar we staan voor : 

"samen leren in een vertrouwde omgeving 

Mocht u ouders van jonge kinderen kennen die (nog) geen keuze hebben gemaakt, 

of twijfelen, nodig hen dan gerust uit.  

 

  

Inschrijven broertjes/ zusjes 

 

 

 

Sinterklaasborrel in de Josephschool 

osephschool 
 

Open ochtend kennismaking met onze school 
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Op donderdag 21 november as. is er tussen 20:00 uur en 21:00 uur een Sinterklaas 

speelgoedverkoopavond op school. 

Deze avond is voor zowel de onder- als bovenbouw. Op deze avond kunnen ouders 

voor een klein prijsje speelgoed kopen en verkopen. Inloop is vanaf 19:30 uur, dan is 

er tijd om alles klaar te zetten. 

Ook is er warme chocolademelk met of zonder slagroom, koffie, thee en taart 

uiteraard ook met of zonder slagroom (met de opbrengst hiervan willen we sparen 

voor veiligheidsvestjes voor de kinderen bij schooluitjes) 

 

 

Maandag 4 november hebben alle kleuters naar de voorstelling 

“Over hoedjes en kalfjes” gekeken.  

De voorstelling ging over een hele aardige hoedenmaker, 

die elke dag op zoek gaat naar mensen die hij gelukkig 

kan maken. Iedereen roept hem toe: “Heeft u een hoedje 

dat past bij mijn snoetje? Heeft u een hoedje dat past bij 

mijn hoofd?” Dan duikt de hoedenmaker in zijn kar vol 

hoedenmakerspullen en maakt hij meteen een hoed die 

past bij je hele persoon. Maar op een dag komt de 

hoedenmaker in een dorp waar iedereen anders is, waar 

de sfeer ook anders is en waar elk huisje zijn kruisje heeft. 

Zal het de hoedenmaker ook hier lukken om de mensen 

gelukkig te maken? 

De kinderen hebben genoten van de voorstelling! 

 

 

In oktober j.l. was het weer een leesfeestje op school!  

 

Het was Kinderboekenweek met als thema Reis mee! Met dat idee gingen alle 

leerkrachten op reis door de school met een koffer met persoonlijke reisspullen en 

een voorleesboek. Ieder heeft voorgelezen in een andere klas, wat het lezen extra 

leuk en spannend maakte voor de kinderen en de leerkrachten.  

 

Diezelfde middag hebben we feestelijk gedanst in de hal van de school. Daarmee 

was de Kinderboekenweek van start gegaan en werd er een week lang extra veel 

gelezen, voorgelezen en opdrachten gedaan aan de hand van boeken.  

  

Voorstelling kleuters 

Kinderboekenweek 2019 

Speelgoed verkoopavond in de Josephschool 

 

osephschool 
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In de bovenbouw werd extra veel gelezen tijdens de 

voorrondes van de voorleeswedstrijd. De 

Kinderboekenweek werd afgesloten met de finale 

van de voorleeswedstrijd, maar de finalisten kwamen 

eerst langs in de onderbouwgroepen om te laten 

horen hoe mooi zij konden voorlezen! 

We hebben een mooie, leerzame reis gemaakt door 

de Kinderboekenweek! 

 

 

 

 
Dinsdag 29 oktober gingen wij naar de Papaver voor een excursie:  

 

‘Overleven in de natuur’. 

 

Het was heel leuk. We hebben veel gedaan. Het leek net op 

Expeditie Robinson. Allereerst hebben we vuur gemaakt met 

van die stokjes net als op tv. Ook hebben we van slootwater 

drinkwater gemaakt en hutten gebouwd. Verder moesten we 

planten zoeken en kijken of ze giftig of eetbaar waren. We 

hebben allerlei planten gegeten, zoals brandnetels en 

paardensla. Wie durften mocht meelwormen en sprinkhanen 

proeven. Deze excursie is een echte aanrader. Ik geef hem een 

dikke 9,5.  

 

Geschreven door Nils (groep 8) 

 

 

Toen we dit schooljaar op school aankwamen hebben we eerst kennisgemaakt en 

over de vakantie verteld. Toen begonnen we meteen met een les van  

De Vreedzame School. We hebben toen samen goede regels en afspraken 

gemaakt. Een paar lessen later hebben we in tweetallen de schoolregels bekeken. 

Welke regels vinden wij begrijpelijk en goed en welke kunnen verbeterd worden? 

 

De juf koos vier kinderen (Pien, Sabine, Fatma en Jacky). Deze commissie heeft alle 

bladen van de tweetallen gelezen. De regels die de meeste kinderen wilden 

aanpassen hebben we op een groot blad geschreven. Met dat blad zijn wij naar de 

directrice gegaan.  

 

Groep 8 overleeft in de natuur! 

De Vreedzame School 
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Juf Mariëtte heeft goed geluisterd. De regels die wij wilden aanpassen heeft zij 

besproken met de andere leerkrachten. Een paar dagen later kregen wij te horen 

dat er vijf regels veranderd worden en drie niet. Wij zijn blij met dit resultaat. 

 

Geschreven door Jacky en Pien (groep 8) 

 

 

 

Schoolkamp 2019; dit zijn de activiteiten die we hebben gedaan: 

 

Spellen in het bos, spellen in de paardenbak, spellen op het grasveld, een smokkel-

spel, een spooktocht en nog meer dingen.  

Ik vond het erg leuk. Een week vol pret en laat naar bed. We hebben heel veel 

gedaan en wij zijn ook naar het zwembad geweest. En dat we naar de Efteling 

konden kan maar net. Maar net is wel, dus wij gingen er naartoe. 

Ik geef dit kamp 5 sterren! 

 

Geschreven door Lotte (groep 8) 

 

Het kamp was heel leuk. En het was gezellig met iedereen. De spellen waren 

superleuk, maar soms ook vermoeiend. 

Tussen de spellen door was het supergezellig. We deden tafelen, basketballen, 

schommelen en klimmen op het touw boven het water. Ik zou hier zeker nog een 

keer naar toe willen. Ik raad het iedereen aan! 

 

Geschreven door Rohan (groep 8) 

 

We zijn op kamp geweest en het was heel leuk. Wil je meer weten, lees dan verder. 

Het kamp wat top. Op dinsdag zijn we gaan zwemmen in zwembad Olympia. 

Daarna hebben we spelletjes gedaan. Het was zo leuk. Op donderdag zijn we naar 

de Efteling geweest. Daar mochten we met elkaar in groepjes lopen. Dat vond ik fijn. 

Ik ben in de Baron, De Vliegende Hollander en joris en de draak geweest. Die avond 

hadden we een casino en een disco. 

Bij het kamphuis hoort zelfs een eigen stuk bos. Iedereen moet naar ‘t Kraanven, 

omdat dat het leukste kamp ooit is. Het is supergezellig en leuk! 

 

Geschreven door Cas (groep 8) 

 

  

Schoolkamp 2019 - Smokkelkamp 
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Dolfje Weerwolfje 

Als Dolfje wakker wordt, is het donker. De maan schijnt in zijn 

kamer. Het is een bijzondere nacht. Zeven, denkt Dolfje. 

Eindelijk ben ik zeven jaar. Dan schrikt hij zich rot. Hij ziet 

opeens overal haar. Zijn handen en voeten zijn poten 

geworden. En hij heeft een staart. Dan komt Timmy binnen. 

"Ik wil dit niet," gromt Dolfje. "Misschien gaat het vanzelf 

over," zegt Timmy. "Ja jij hebt makkelijk praten," gromt Dolfje. 

"En als het niet overgaat? Wat dan?" 

 

Groep 4 raadt dit boek aan omdat: 

 Het boek heel spannend en leuk is. 

 Er veel verschillende dingen gebeuren. 

 Het boek mysterieus is. 

 Dolfje een gave weerwolf wordt.  

Borre heeft een baard 

In Borres straat is iets geks aan de hand. Iedereen heeft 

opeens een baard. Baarden zijn in de mode. Met een 

baard ben je hip. Borre baalt een beetje. Hij wil ook een 

hippe baard. Maar hij is te jong. Zijn baard groeit nog niet. 

Maar Radijs weet daar wel iets op. 

 

Groep 4 raadt dit boek aan omdat: 

 Borre veel gekke dingen doet. 

 Borre grappig is. 

 Iedereen in het boek een grappige baard heeft. 

 Borre heel veel dingen meemaakt. 

 Alle boekjes van Borre leuk zijn.  

 

De Gorgels en het geheim van de gletsjers 

Melle en zijn familie logeren bij een oude vriend van papa, 

die bioloog is in de Alpen. Midden in de nacht wordt Melles 

zusje Limoni in paniek wakker. Waar is haar rugzak? En nog 

belangrijker, waar is haar eigen Gorgel, Belia? Dat is het 

begin van een bloedstollend avontuur waarin het spoor 

leidt naar de gletsjer die langzaam begint te smelten nu het 

warmer wordt. Melle, Bobba en Limoni maken kennis met 

Murmeltieren, Roofvogels, Berggorgels en Kotsbalgers. Ze 

worden geholpen door Katja, die alles weet over de 

gevaren van de bergen… 

 

Groep 4 raadt dit boek aan omdat: 

 Ze in het boek op reis gaan. 

 Bobba hele gekke en grappige woorden gebruikt. 

Boektoppers groep 4 
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 Het verhaal heel spannend, leuk en grappig is. 

 

 

Op vrijdag 11 oktober in 11:00 uur onthulde 

wethouder Hanneke van de Gevel  in de 

buurttuin van Pijnacker Noord het nieuwe 

grote bijenhotel. Het hotel is ontworpen en 

gemaakt door medewerkers van 

zorgkwekerij Bloei.  

Samen met leerlingen van groep 3 van de 

Josephschool onthulden de makers het 

bijenhotel. Hierna presenteerden de mensen van de buurttuin voor iedereen een 

roggebroodje met honing en zaaiden de kinderen winterrogge voor volgend jaar. 

Ook was er limonade gemaakt van bessen uit de buurttuin. 

De buurttuin is een initiatief van de wijkvereniging Pijnacker Noord. In de winter wordt 

er door vrijwilligers gewerkt op zaterdagochtend vanaf 10:00 uur.  

 

De tuin is te vinden aan het wandelpad tegenover Thorbeckelaan 86, achter de 

Cort van der Lindenflat. 

Wethouder onthult bijenhotel 
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Komende weken zullen er weer wat stoeltjes worden bijgezet voor: 

 

Vlak voor de herfstvakantie heeft de verkeersouder op vrijwillige basis alle fietsen 

gecontroleerd. Alle kinderen die deze dag op de fiets naar school waren gekomen, 

konden hun fiets laten controleren. 

Tijdens deze jaarlijkse controle wordt vooral gelet op een goede werking van de 

fietsverlichting. Ook een goed hoorbare bel en goed functionerende remmen zijn 

verplicht op een fiets. 

Nu de wintertijd is ingegaan wordt het ’s middags steeds eerder donker en blijft het 

’s morgens ook langer donker. Het is essentieel dat je dan met goede verlichting 

goed zichtbaar bent op de weg. 

  

We zetten wat regels voor fietsverlichting op een rijtje: 

 De kleur van het voorlicht op je fiets moet wit of geel licht zijn; 

 De kleur van het achterlicht op je fiets moet rood zijn; 

 Een reflector aan de achterkant, vaak is deze geïntegreerd in je achterlicht; 

 De lampjes moeten recht vooruit en recht achteruit schijnen; 

 Het licht moet vast aan de fiets bevestigd zijn; 

 De lampjes moeten goed zichtbaar zijn en mogen niet knipperen; 

 Losse lampjes mogen niet te veel bewegen of bedekt zijn; 

 Extra verlichting is niet toegestaan. Dus fleurige ledjes in je wielen of meer dan 

één koplamp op een tweewieler mag niet. 

 Het voor – en achterwiel moeten voorzien zijn van een witte band, of per wiel 

2 witte of oranje reflectoren. 

 De trappers moeten voorzien zijn van oranje reflectoren. 

  

De boetes voor géén of slechte verlichting, kunnen flink oplopen. Dus voor je eigen 

veiligheid én je portemonnee is het beter om met goede verlichting rond te rijden. 

 

Geen licht volgens de regels: € 55,- 

Fietsen zonder de verplichte reflectoren: € 35,- 

Fietscontrole 
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