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November 2019 

Dag  Activiteit  Bijzonderheden 

Vrijdag 29 november Ouderkrant 4  

 

December 2019 

Dag  Activiteit  Bijzonderheden 

Donderdag  5 December Sinterklaas  

vrijdag 6 December Uitslapen  School begint om  

9.30 uur 

Woensdag 11 December Crea-ochtend 

Kerstkokkerellen groep 8 

10.30-12.00 uur 

Vrijdag 13 December Ouderkrant 4  

Donderdag 19 

December 

Speelgoedmiddag groep ½ 

Kerstviering 

Avond: Kerstbeleving! 

 

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 
  

29 november 2019     
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Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint!                 

Heeft u het al gezien? Die mooie stal……bij ons op school, in de 

hal? 

Gemaakt voor het 

paard van Sinterklaas,  

want tijdens het vele pakjes 

bezorgen wil hij soms wel even 

uitrusten met zijn oude baas! 

De kindertjes hebben zelfs al 

appeltjes en worteltjes 

meegebracht. 

Dat heeft zeker geholpen, Ozosnel 

heeft onze stal gevonden en al dat 

lekkers gaf hem extra kracht! 

Ook aan de Sint is natuurlijk 

gedacht, op het podium staat weer een mooie stoel voor hem klaar. 

Er is zelfs door de vader van Loïs uit groep 3 een nieuw tapijtje geregeld…..wat een 

lief gebaar! 

Dus laat Sinterklaas en zijn Pieten nu maar komen, wij zijn er klaar voor. 

Donderdag 5 december zullen wij hem hartelijk verwelkomen en zingen we allemaal 

in koor! 

 

Het programma voor volgende week: 

 

- Maandag 2 december - groep 6, 7 en 8 moeten vandaag hun surprise 

meenemen naar school. Vanaf deze dag, tot woensdag 4 december, is het 

mogelijk voor ouders en kinderen om de mooie creaties te bewonderen. 

- Dinsdag 3 december  – Pietengym, de kinderen mogen deze dag in hun 

pietenpakje gymen. 

- Donderdag 5 december – Sinterklaasviering.  

Om 08:25, als de bel gaat, gaan de kinderen naar binnen en melden zich bij 

de leerkracht. De kinderen komen daarna met de hele groep naar buiten en 

gaan staan op de aangewezen plek. Met z’n allen staan wij klaar om 

Sinterklaas en zijn Pieten te verwelkomen. U bent natuurlijk welkom om hierbij 

aanwezig te zijn. Door ruimtegebruik binnen is dat voor de rest van het 

programma helaas niet mogelijk. 

- Vrijdag 6 december – Uitslapen! – School begint om 09:30 uur. 

  

Sinterklaas 

osephschool 
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In de hal staat een brievenbus en veel kinderen 

hebben deze al weten te vinden! Sinterklaas en zijn 

pieten hebben prachtige tekeningen gekregen en 

de mooiste brieven ontvangen. Het leukste van alles 

is wel dat Sinterklaas ook brieven terugstuurt. In groep 

3 bijvoorbeeld kreeg Tomas een brief! Hij was 

superblij! Hij was zo blij, dat hij zijn brief in zijn laatje 

bewaarde en deze er steeds even uithaalde en het 

nog eens goed bekeek. Erg leuk om te zien! 

 

 

In groep 3 hebben we dinsdag 26 november onze schoen mogen zetten! Feestje! De 

kinderen kwamen op het idee dat er dan wel even flink gezongen moest worden 

voor de Goedheiligman. Daarna hebben we de schoenen en sloffen (in alle maten 

trouwens 😉) in vertrouwen achtergelaten bij de schoorsteen in de klas. En wat 

daarna gebeurde.....u heeft het bij het uitkomen van de Ouderkrant vast al 

gehoord! 

Komende weken zullen er weer wat stoeltjes worden bijgezet voor: 

 

Ook al zitten we nog midden in de Sinterklaas periode en komt 

er binnenkort een speciale kerstouderkrant, toch willen we u 

alvast een aantal mededelingen doen en vragen stellen. 

 

Op vrijdagmiddag 6 december halen wij de kerstbomen en 

versiering tevoorschijn en willen wij de school in gezellige 

kerstsferen brengen. Wij kunnen hierbij uw hulp goed gebruiken, 

heeft u vrijdagmiddag 6 december tijd om ons te helpen? Vanaf 

13.15 uur bent u van harte welkom! 

Wilt u via een berichtje via ouderportal aan onze activiteiten coördinator of een 

berichtje aan de leerkracht van uw kind laten weten als we op u kunnen rekenen? 

 

Op woensdag 11 december van 10.30 uur tot 12.00 uur is de jaarlijkse kerst 

knutselochtend, deze ochtend worden er in alle klassen kerstknutsels gemaakt en 

gaat groep 8 kerst koken. Ook hierbij hopen wij op voldoende papa’s / mama’s, 

opa’s of oma’s die ons kunnen helpen. Geeft u bij de leerkracht van uw 

zoon/dochter door als u wilt helpen? 

 

Daarnaast zijn we op zoek naar glazen potjes 

met deksel (een heleboel), deze willen wij 

graag tijdens de kerstknutselochtend gaan 

versieren. Mocht u potjes hebben? Wilt u ze 

dan schoon (zonder etiketten), met deksel 

inleveren bij de leerkracht van uw kind? 

 

Kerst 
 

 

 

Sinterklaaspost 
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Als laatste, zet u donderdagavond 19 december vast in uw agenda? Deze avond 

bent u met uw kinderen uitgenodigd om met ons het kerstverhaal te beleven. Hoe 

we dit precies vorm gaan geven, dat hoort u binnenkort. 

 

 

 

Afgelopen woensdagmiddag, 27 november, hadden we 

weer een bijeenkomst over de Vreedzame School. Wij 

begonnen met een evaluatie van het tweede blok. We 

hebben ervaringen en afspraken uitgewisseld, waarbij we 

tot de conclusie kwamen dat de kinderen in de 

onderbouw goed kunnen vertellen hoe aap en tijger hun 

ruzie moeten oplossen en de bovenbouw goed weet 

welke pet ze ophebben bij een conflict of ruzie. Het is 

echter voor de kinderen nog moeilijk om het toe te passen 

in de praktijk. Tot onze verrassing merken wij dat soms 

tegen de leerkracht ook “Stop, hou op! “ gezegd wordt of 

dat een kind over een nader kind zegt: ‘Zo, die heeft een 

rode pet op!’ 

We zijn nu 12 weken bezig en het heeft tijd nodig om een verandering in het gedrag 

te zien. We vinden het al fijn dat we van de kinderen terug krijgen hoe ze zouden 

moeten reageren bij een ruzie of conflict. 

In elke klas hangt een stappenplan waarop te zien hoe je een ruzie of conflict moet 

oplossen. 

De cursusleidster van de Vreedzame school is ook bij de TSO ( overblijf ) gaan kijken. 

Het is nl. belangrijk dat er een goede afstemming is tussen de school en de TSO wat 

de Vreedzame School betreft. Ze ervoer daar een goede sfeer en groot 

verantwoordelijkheidsgevoel. De leidster hielden alle kinderen in de gaten en niet 

alleen de kinderen van hun eigen groep. Zij vond het heel bijzonder dat er na het 

eten allerlei activiteiten voor de kinderen werden georganiseerd en daarbij jong en 

oud door elkaar zaten. Ook is er een koppeling met de gymlessen. 

 

 

Na de pauze hebben we het nieuwe blok besproken. Dat gaat over: “Oog hebben 

voor elkaar”! In dit blok komen de communicatieve vaardigheden aan bod die 

nodig zijn bij het oplossen van problemen. Wat veroorzaak je bij een ander met 

dingen die je zegt? Ze leren meningen onderbouwen met argumenten. We leren de 

kinderen hoe ze complimenten ( opstekers )  en op een positieve manier feedback 

kunnen geven aan elkaar. Het is praten met elkaar i.p.v. praten tegen elkaar. 

Kortom: we hebben weer ideeën en handvaten gekregen om enthousiast verder te 

gaan! 

 

 

Bij het Josephcafé van 20 november hebben de aanwezige 

ouders al kennis kunnen maken met de Vreedzame school. Ze 

volgden een les in groep ½ b, waar ze konden zien hoe aap 

en tijger een ruzie over een dinosaurus konden oplossen.  

Daarna lieten de kinderen van groep 8 door middel van 

verschillende toneelstukjes zien op welke manier je in een bepaalde situatie kunt 

Studiemiddag 3 de Vreedzame School 

osephschool 
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reageren. Je kunt kiezen welke pet je opzet: Geel, blauw of rood. De ouders in de 

hal moesten  nadenken welke pet de kinderen ophadden gezet en met de kinderen 

van groep 8 overlegden zij of de oplossing die werd gekozen een win-win, een win-

verlies, een verlies-verlies of een compromis opleverde. Leerzaam en leuk voor 

allemaal! 

 

Op 23 januari is er ’s avonds een ouderbijeenkomst over de Vreedzame School. Het 

is echt de moeite waard en om te komen en heel belangrijk dat u er bij bent! 

 

 

 

Top 3 voorleesboeken groep 5 

Midden in de nacht wordt Melle wakker. Er zit een vreemd 

wezentje op de rand van zijn bed. Het lijkt wel een bolletje 

wol, met armpjes en beentjes en twee harige, puntige oren. 

Maar als Melle het licht aandoet, is het wezentje 

verdwenen. Als hij er op school over vertelt, lacht iedereen 

hem uit. Zelfs papa, die bioloog is, zegt dat het onzin is, dat 

zulke wezentjes niet bestaan. Maar Melle weet zeker wat hij 

gezien heeft… 

De tienjarige Elvis Watt is miljonair. Nou ja, hij wás miljonair. 

Sinds de Belastingdienst bijna alles van hem heeft 

afgepakt, heeft hij alleen nog maar een paar vuilniszakken 

met geld en een schilderij van Rembrandt. Samen met zijn 

moeder reist hij in een camper door Europa, op zoek naar 

zijn vader. Die blijkt onvindbaar. Maar onderweg komen 

ze wel iets tegen wat bijna net zo leuk is als een vader. 

 

 

 

 

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 Timmie binnen.‘Ik 

wil dit niet,’ gromt Dolfje.‘Misschien gaat het vanzelf wel over,’ 

zegt Timmie.‘Ja, jij hebt makkelijk praten,’ gromt Dolfje.‘En als 

het niet overgaat? Wat dan?’ 

 

 

 

 

 

 

Boekentoppers 
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Op dinsdag 12 november is de MR (ouders en leerkrachten) weer bij 

elkaar gekomen. De volgende punten zijn besproken.  

 Lerarenstaking van afgelopen 6 november. Een aantal leerkrachten zijn gaan 

staken in Den Haag en andere leerkrachten hebben dit onderwerp onder de 

aandacht gebracht tijdens de markt op het dorpsplein.  

 Vervolg vreedzame school: inmiddels is er een tweede scholingsbijeenkomst 

geweest voor de leerkrachten m.b.t. de vreedzame school. Het eerste blok is 

afgesloten en na de herfstvakantie is blok 2 gestart. Dit gaat o.a. over het 

hebben en oplossen van conflicten.  

De lessen worden goed ontvangen door de leerlingen en leerkrachten. Op 23 

januari 2020 komt er een informatieavond voor ouders over de vreedzame 

school.  

 Het vaststellen/goedkeuren van de notulen van de vorige MR vergadering op 

24 september. Deze notulen zijn voor zowel ouders als leerkrachten 

opvraagbaar bij de MR. 

 De stand van zaken m.b.t. het ouderhulpformulier. Dit is een overzicht (met 

data) van alle activiteiten per klas/schooljaar waarbij hulp van ouders nodig 

is. Er zijn al veel aanvullingen, deze worden verwerkt. 

 Het reglement van de MR is doorgenomen en zo nodig aangepast. 

 De lijst van aftreden van de leden is doorgenomen. Ieder lid van de MR mag 

2 maal een termijn van 3 jaar deelnemen in de MR.  

 Het jaarverslag van de MR (2018-2019) is besproken en wordt aangepast. 

 Mededelingen vanuit de GMR (gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad) 

 

De volgende MR vergadering staat gepland op dinsdag 14 januari 

2020.  Mocht u een onderwerp besproken willen hebben bij de MR 

vergadering, neemt u dan contact op met één van de MR-leden of 

stuur ons een email naar MR@josephschoolpijnacker.nl  

  

  

Mededelingen vanuit de MR 
MR 

osephschool 
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Kerstvieringen voor kinderen 

Op 24 december om 18:00 uur organiseren wij een 

gezinsviering in De Joannes de Dooperkerk (Oostlaan 

38) in Pijnacker. Deze viering is gericht op kinderen in 

de basisschoolleeftijd. 

Tijdens de viering beelden kinderen het kerstverhaal uit. 

Mocht je het leuk vinden om hieraan deel te nemen of 

iets voor te lezen, geef je dan op via 

bertenjessica@gmail.com. Het oefenen hiervoor vindt 

plaats op 24 december om 13:00 uur in de kerk. 

Wil je liever meezingen in het koor tijdens deze viering, 

dan kun je elke maandag van 15.30 uur tot 16.30 uur 

komen oefenen in het Parochiehuis. 

 

Op 25 december om 09:30 uur organiseren 

we het jaarlijkse Kindje wiegen in de kerk. 

Deze korte viering (+/- 30 minuten) is ook 

geschikt voor kinderen die nog niet op 

school zitten. Stil zitten hoeft niet tijdens deze 

viering, want je mag allemaal meedoen 

aan het Kerstspel. Hiervoor hoef je je niet op 

te geven. Gewoon kijken mag natuurlijk ook.  

We vinden het leuk als jij erbij bent! 

 

 

  

Van buiten de school 
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