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Om ons heen en ook op school worden de maatregelen om de corona 

besmettingen te verminderen aangescherpt. Ondanks dat draaien de basisscholen 

gewoon door. Los van handen wassen, schoonmaken van je eigen tafeltje en de 

leerkracht met mondkapje in de gang merken de kinderen op school gelukkig niet 

zoveel. Soms is een andere leerling even niet in de klas omdat er een quarantaine 

periode voor een gezin is en dat is ongezellig. 

Ook de voorbereidingen voor Sint en Kerst zijn achter de schermen in volle gang. 

Rond Sint mag ik u al verklappen dat we de Sint en twee roetveeg Pieten wel 

hebben uitgenodigd maar met de nodige aanpassingen. We gaan u dat natuurlijk 

nog allemaal laten weten. 

In de Kerstperiode gaat een voorgenomen kerkbezoek niet door. Daarbij weten we 

al dat rond de kerstperiode ouders niet in de school komen. De kerstcommissie 

probeert zo creatief mogelijk toch een programma te maken dat recht doet aan 

het kerstgevoel. 

En het onderwijs….. 

Dat gaat ook door echter door regelmatige afwezigheid van leerlingen kijken we 

nog eens kritisch naar wat we voor de leerlingen thuis kunnen bieden.  

En tot slot….. 

We houden vol. Met elkaar. Voor elkaar. 

Hartelijke groet 

Mariëtte Neijenhuis 

Ouderkrant 
 

  9 november 2020 

 

NR 

3 

En alles gaat door…… 

Even een kort berichtje 
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Ik (Jula) en Maaike gaan jullie vetellen over de les ' 

overleven in de natuur'  

Het is in delft bij de 

kinderboerderij. Eerst moesten 

we eten gaan zoeken bij de 

waterspeeltuin. Wij hadden 

bijvoorbeeld:' paddenstoelen 

(giftig) en brandnetels 

(eetbaar). Vervolgens gingen 

we water uit de sloot filteren 

met watten en zand. Of het 

er schoner van werd weten we niet maar het was wel leuk. 

Toen mochten we een hut gaan maken met grote takken. 

Wij hadden een hele grote en we waren er best trots op. 

Als laatst mochten we een vuurtje maken met droge takjes 

en watten. je moest 2 speciale ijzerdingetjes tegen elkaar 

wrijven en dan onstond er een vonkje. 

Het was heel leuk om te doen en zeker een aanrader voor 

met je klas. Wij geven het een dikke 9.  

 

 

Donderdag 15 oktober was 

er, voorafgaand aan de afsluiting van 

de Kinderboekenweek, de finale van de 

voorleeswedstrijd.  

De vier finalisten, Joëlle (gr.5), Julian 

(gr,6), Elin (gr.7) en Noah (gr.8) deden 

hun uiterste best om de titel “Winnaar 

Voorleeswedstrijd 2020” binnen te 

halen.  

Onder het toeziend oog van een 

strenge maar rechtvaardige jury, 

bestaande uit Juf Dayna, Hadja en 

Vince (gr, 4), mochten de finalisten een 

stukje voorlezen uit 

een zelfgekozen boek. Het aanwezige 

publiek (kinderen uit groep 5 t/m 8) zat 

aandachtig te luisteren en na iedere voordracht kwam er een daverend 

applaus. Meester Ronald, die de presentatie voor zijn rekening nam, wist het geheel 

weer professioneel aan elkaar te praten. Tijdens het juryberaad ging het 

publiek even los op het themalied van Kinderen voor Kinderen, even lekker zingen, 

bewegen en dansen.   

Ja en toen kwam de uitslag………wie o wie is de winnaar???  

Excursie ‘Overleven in de natuur’ groep 8 

Het is leuk en je leert er 
veel van. Het leukste 

was meerwormen eten 

en een vuurtje maken.  

Kinderboekenweek 
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Na alle punten te hebben opgeteld (het verschil was echt heel klein) kwam de jury 

met het verlossende woord. Winnaar van de Voorleeswedstrijd 2020 is……. Elin!!!  

Gefeliciteerd Elin, je hebt het fantastisch gedaan!   
 

Dank aan alle kinderen die 

hebben meegedaan, de 

jury, de presentator en 

natuurlijk het enthousiaste 

publiek.  

  

De officiële afsluiting van de 

Kinderboekenweek vond in 

de middag plaats, gezellig 

met z’n allen op het 

schoolplein. Een aantal 

kinderen uit groep 5 t/m 8 

gaven een kleine presentatie over “Vroeger”. Hoe zag een telefoon er vroeger uit en 

hoe werkte het eigenlijk? Hoe deed men vroeger de was? En welke kinderboeken 

werden er vroeger vaak gelezen……en weet u misschien nog welke boeken u in uw 

jonge jaren gelezen heeft? Een aantal boeken van toen zijn nu nog steeds populair 

bij de jeugd.  

Mariëtte, de directrice van de school, praatte het geheel aan elkaar en we sloten af 

met natuurlijk………muziek, zingen en dansen!!!  

  
 

 
Deze kinderboekenweek was leuk. Het thema was en toen.  

Het begon met een gek verklede directrice in hele oude kleren we moesten heel 

hard lachen. Ze zij dat we oude spullen van thuis 

mee mochten nemen en dat we meer moesten 

lezen. En we gingen op het nieuwe nummer van 

kinderen voor kinderen dansen.  

We waren terug in de klas en de volgende dag 

was de halve finale. De volgende was de uitslag 

dat was Julian. En de uitslag van de presentatie 

dat waren ik Liza en Shahed.  Dat was erg leuk. 

Tijdens de afsluiting mochten wij de presentatie 

doen. Julian stond in de finale, helaas verloor hij 

en dat was 14 oktober. 

Het was een leuke kinderboekenweek. Met een 

grappige directrice. Veel gelezen en de presentatie. En Julian in de 

voorleeswedstrijd. De oude spulletjes. En gedanst dat was leuk.  

Geschreven door: Fleur  

 

Afsluiting van Kinderboekenweek 

In de afsluiting van de kinderboekenweek hebben 4 kinderen in de voorleeswedstrijd 

gezeten. En later in de dag hebben een aantal kinderen een presentatie gedaan. Bij 

de voorleeswedstrijd was Elin eerste, Joëlle, Julian en Noah tweede. Groep 5,6,7 en 8 

hadden een presentatie gedaan. Groep 5 had een hunebed en een kano. Groep 6 

Kinderboekenweek geschreven door leerlingen uit groep 6 
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had het over oude kinderboeken. Groep 7 over de oude telefoon en groep 8 over 

oude kleren en een wasrek. We hebben de voorleeswedstrijd op 14 oktober 

gedaan. En de presentaties ook op 14 oktober gedaan. De presentaties en de 

voorleeswedstrijd waren allemaal goed.  

Geschreven door: Caitlin 

 

Samenvatting kinderboekenweek 

Ik ga het hebben over de kinderboekenweek. De opening was op maandag 5 

oktober. Er waren voorwerpen van vroeger. Omdat de 

kinderboekenweek over vroeger ging. Die voorwerpen waren 

bijvoorbeeld boeken van vroeger, een oude telefoon zulke 

dingen. Er was ook een voorleeswedstrijd. Die was op 

donderdag 14 oktober. De winnaar was Elin! Van groep 7. Bij de 

afsluiting van de kinderboekenweek waren er presentaties. Van 

groep 5 tot groep 8. Met presentaties kon je niet winnen. De 

presentatie van groep 5 ging over hunebedden en kano’s. Die 

van groep 6 ging over boeken die van groep 7 ging over de 

oude telefoon. En de laatste ging over het wasrek. Dat waren 

de presentaties van de afsluiting.  

We weten nu waar het over gaat. We hebben gelezen dat er bij 

de afsluiting presentaties waren. En dat er voorgelezen werd.  

Geschreven door: Roos 

 

De kinderboekenweek 

Het gaat over de kinderboekenweek, hoe wij het in groep 6 hebben beleefd. 

De opening was maandag 5 oktober dat deed de directeur. 

Het thema was En toen? Het ging over vroeger en nu. Er zijn 

allemaal dingen in de klas verzameld twee tafels vol! We 

hielden ook een voorleeswedstrijd in de klas Julian was de 

winnaar. Maar dat was de halve finale, de finale was in de 

gymzaal. Elin uit groep zeven had gewonnen de rest werd 2e.  

De afsluiting was donderdag 14 oktober. Toen waren er ook 

presentaties van groep 5-8. 

 

Geschreven door: Richard 
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Democracity groep 8 

Maandag 12-10-2020 hadden we een les over Democracity. 
(Democratie.) We gingen toen naar het gemeente huis. Daar 
werden we ingedeeld in groepen verdeeld en mochten we met 
ons groepje op echte zetels bij de gemeente raad Pijnacker-
Nootdorp zitten. We mochten toen ook door echte microfoons 
praten. (Best wel leuk en cool als je het mij vraagt.) Er stonden 
allemaal gebouwen in het midden van de kring en elke groep 
moest een: raadslid een woordvoerder een secretaris en een 
voorzitter hebben. En we moesten een doel verzinnen. (Wat je 
wilt in jou stad. Bijv: natuur veiligheid speeltuinen huizen etc.) En 
je moest ook een partij naam verzinnen die nog niet bestaat en 
ook een slago. Met dat goal moesten we per groep 4 gebouwen 
pakken die bij je doel passen. Later gingen we met zijn allen 
stemmen op ieders gebouw en omdat we met zijn 24 waren 
moesten er om een gebouw in het spel te plaatsen minimaal 13 
stemmen VOOR zijn. Aan het eind van het spel gingen we weer in 
de rij staan om terug naar school te gaan.  
-Nathan- groep 8 

Ik vind het gemeentehuis leuk en goed om te doen 

want je leert om te samenwerken in partijen en 

dan kun je je mening geven en gebouwen 

uitkiezen. Het was leuk en leerzaam. We kregen 

ook taken en namen. We moesten ook gebouwen 

plaatsen. Ik ken een paar van de namen 

bijvoorbeeld VNVD en MMNG. Er waren veel 

gebouwen geplaatst en we leerden hoe we in het 

gemeentehuis 'omging'. Nu hebben misschien een 

paar kinderen interesse in het beroep dus dan 

kunnen ze later als ze ouder worden deze beroep 

hebben.. Eeshita, Selihom en Georgina 

 

Twaalf oktober gingen we met de klas naar het bestuurscentrum voor een uitje. Toen 
we aankwamen werden we in groepen ingedeeld en gingen we naar binnen naar een 
grote raadstafel met heel veel zetels, wat leuk was omdat de echte raadsleden daar 
ook altijd zitten. Daarna deden we een rondje namen en mochten we de microfoon 
gebruiken dat bijzonder was omdat andere Democracity's dat niet mochten. Naar mijn 
mening was het toen al leuk. Toen mochten alle teams namen verzinnen: Puur Natuur, 
PVN, VNVD, MMNG en de Timmy's. En mochten we bedenken waar onze partij voor 
staat en mochten we vier gebouwen pakken die bij onze partij pasten. In de pauze 
overlegden we al en daarna stemden we welke gebouwen er op de kaart van 
Pijnacker kwamen en welke niet. Jammer genoeg was het veel te snel klaar.  
Noah en Niels 
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Fietscontrole 

Vrijdag voor de herfstvakantie vond de jaarlijkse fiets 

controle plaats. Van alle leerlingen die die dag op de 

fiets naar school waren gekomen, werd vrijwillig 

gecontroleerd of de verlichting voldoende is om nu de 

donkere maanden komen goed zichtbaar ’s morgens 

naar school en ’s avonds naar de sportclub te fietsen. 

Naast de verlichting worden ook andere punten die 

verplicht zijn op een fiets, gecheckt, zoals reflectie, goede remmen, banden op 

spanning en een bel. 

Meerdere leerlingen uit de bovenbouw kregen de tip mee om in de herfstvakantie 

hun fiets te repareren. 

Mocht uw kind nou die dag niet op de fiets gekomen zijn, of wilt u uw eigen fiets 

controleren, doe de VVN fietscheck online. Via : 

https://fietscheck.vvn.nl/ 

 

3 tips om veilig onderweg te gaan 

Kinderen hebben vrijwel elke dag te maken met het verkeer. In deze video deelt 

VVN een top 3 tips! Leuk om samen met uw kinderen naar te kijken en te vragen 

naar hun eigen tips? 

 https://www.youtube.com/watch?v=E3NTchJ2yOM 

 

 

In dit nieuwe schooljaar is ook de MR weer van start gegaan.  

Omdat Simone al twee termijnen (2x 3 jaar) actief was binnen de MR, trad zij dit jaar 

af. Edith van Rooijen (leerkracht groep 8) heeft haar plek in de MR overgenomen en 

is inmiddels toegetreden tot de lerarengeleding van de MR.  Welkom Edith!  

Omdat het al even geleden is dat wij ons zelf hebben voorgesteld, volgt er onder de 

mededelingen een persoonlijk stukje van alle MR leden.   

 

Op dinsdag 22 september j.l. is de MR (ouders en leerkrachten) weer in de school bij 

elkaar gekomen voor een vergadering. De volgende punten zijn besproken.  

 

 Taakverdeling MR 

 Het vaststellen/goedkeuren van de notulen van de vorige MR vergaderingen. 

Deze notulen zijn voor zowel ouders als leerkrachten opvraagbaar bij de MR. 

 Goedkeuring van de schoolgids 

 Het bespreken van de enquête die is ingevuld door ouders n.a.v. de corona 

thuiswerkperiode. De tips en tops zijn doorgenomen.  

 De RIVM Corona maatregelen zijn opnieuw besproken, hoe staan we er nu 

voor vanaf de start van het schooljaar. Het blijft soms lastig om in te spelen op 

de wijzigingen in de maatregelen.  

Mededelingen vanuit de MR 

Verkeer 

https://fietscheck.vvn.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=E3NTchJ2yOM
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 Ouderbetrokkenheid: het ouderhulpformulier is af, maar moet nu opnieuw 

bekeken worden omdat niet alle activiteiten plaats kunnen vinden door de 

Corona maatregelen. Er wordt door de leerkrachten gekeken bij welke 

activiteiten ze dit schooljaar hulp van ouders nodig hebben. Dan volgt 

daarna het invulformulier.  

 Protocol te laat komen. Al een langere tijd signaleert de school dat er 

regelmatig leerlingen te laat komen. Hierdoor gaat er kostbare onderwijstijd 

verloren omdat er continu onderbroken moet worden tijdens bijvoorbeeld 

een instructie. Individuele acties door leerkrachten en directie hebben tot nu 

toe onvoldoende effect. In de MR is besloten dat er vanaf heden gewerkt 

gaat worden met een “Protocol te laat komen”. In dit protocol wordt 

beschreven hoe de Josephschool omgaat met leerlingen die regelmatig 

ongeoorloofd te laat komen. Het doel hiervan is o.a. voorkoming van 

verstoring van de lessen en werken binnen de regels van de leerplichtwet. 

Verder wordt in dit protocol de 3-6-9-12 regeling beschreven. Iedere keer dat 

een kind te laat komt, wordt dit in het leerlingvolgsysteem geregistreerd. Na 3, 

6, 9 en 12 keer te laat komen heeft dit bepaalde consequenties. Dit start dan 

met een berichtje vanuit de administratie, daarna volgt een gesprek met de 

directie. Mochten deze acties nog geen effect hebben dan zal er een 

melding worden gedaan bij de afdeling Leerplicht.  

 GMR: Annemarie (leerkracht groep 5) van de GMR was aanwezig om 

mededelingen te doen die er in de GMR worden besproken.  

 Het jaarverslag van de MR is besproken en vastgesteld. 

 

De volgende MR vergadering staat gepland op dinsdag 10 november 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  

De MR leden van de Josephschool stellen zich graag aan u voor: 

 

Carla de Graaff-Bekenes, leerkracht 

Ik ben Carla. In 1975 ben ik voor het SKOP gaan werken op de  

Theresia kleuterschool aan de Oostlaan. Hier is tegenwoordig de  

‘Drie Heeren’ gevestigd. 

Inmiddels werk ik al meer dan 25 jaar parttime met veel plezier  

op de Josephschool bij de kleuters. Als vertegenwoordiger van de   

leerkrachten zit ik sinds augustus 2016 in de MR van de Josephschool  

en heb hier voor het 2e jaar de functie van voorzitter.  

Ik doe deze taak met veel plezier in een enthousiaste en betrokken MR 

commissie. 

 

Saskia Gelauff, ouder 

Hallo, Ik ben Saskia Gelauff, de mama van Matt uit groep 5.  

Sinds 2 jaar ben ik de secretaris van de MR. Mijn taken zijn onder andere 

het  

notuleren van de vergaderingen en het schrijven van het jaarverslag.  

Ik ben lid geworden van de MR om mee te denken met allerlei zaken 

rondom school, enerzijds als ouder, anderzijds vanuit mijn achtergrond 

als Veiligheidskundige. Als zelfstandig Veiligheidskundige adviseer ik 

ondernemers over hoe veilig te werken en het behalen van 

certificeringen op gebied van kwaliteit en veiligheid. 

mailto:MR@josephschoolpijnacker.nl
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Naast MR lid ben ik ook de Verkeersouder op school. Als verkeersouder plan ik de 

verkeerslessen, regel het fietsexamen en de verkeersbrigadiers, en heb ik nauw 

contact met de Gemeente en Politie. Mocht je hierover vragen hebben, of je ziet 

een gevaarlijke verkeerssituatie, spreek me aan, dan kan ik er iets mee doen. 

 

Agnes Bekenes, leerkracht 

Ik zit al meer dan 40 jaar in het onderwijs en heb voor groep 3 t/m 7 

gestaan 

en ook verschillende keren combinatiegroepen gedraaid. Zes jaar 

geleden ben ik de uitdaging aangegaan om voor de kleutergroep te 

gaan staan. Hoewel ik dat toch wel spannend vond, heb ik er geen 

seconde spijt van gehad. Ik haal er nog steeds heel veel voldoening uit. 

Ik vind het interessant en leuk om mee te denken over het beleid van de 

school. De MR heeft hierin ook een functie. Ook vind ik fijn om daar met 

ouders over na te denken. Ik zit nu voor het 6de jaar in de MR en heb de 

nodige veranderingen mee gemaakt, waarin we als MR ook hebben mee 

gedacht. Je bent op deze manier ook van alles op de hoogte wat er zich op school 

afspeelt. 

 

Aksana Steenbrugge, ouder 

Mijn naam is Aksana Steenbrugge. Mijn jongste zoon zit in groep 6 en de 

oudste heeft 2 jaar geleden afscheid genomen van de Josephschool en 

is overgestapt naar het voortgezet onderwijs. Persoonlijk, vind ik dat de 

school het beste functioneert als er een goede samenhang is tussen de 

school, leerlingen en ouders. Daarom heb ik me een paar jaar geleden 

bij de MR aangemeld. Zo kan ik op de hoogte blijven van de 

veranderingen, actief meedenken met het ontwikkelingsproces van deze 

school en de stem van ouders laten horen. 

 

Edith van Rooijen, leerkracht 

Met ingang van dit schooljaar mag ik de personeelsgeleding MR weer 

versterken. Mijn naam is Edith van Rooijen. Samen met juf Stephanie sta ik 

dit schooljaar voor groep 8. Het werk van de MR is niet nieuw voor mij. In 

het verleden heb ik al vaker in de MR en GMR gezeten. Samen met 

collega's en ouders meedenken met de school vind ik niet alleen leuk, 

maar ook erg belangrijk. Bij het maken van keuzes moeten we samen 

steeds afwegen op welke manier we de school en het onderwijs vooruit 

kunnen helpen en verbeteren, maar daarbij het karakter van de school 

niet uit het oog verliezen. Want juist die eigenheid van de Josephschool  

maakt dat ik hier zo graag werk. Ik ben blij dat ik mijn steentje kan 

bijdragen. 

 

Sanne Vogel, ouder 

Hoi, ik ben Sanne Vogel. Moeder van Demian in groep 7, Fayenn in groep 

4 en een dochter van bijna één jaar. Ik werk als onderwijsbegeleider bij 

een tyltylschool in Den Haag. In mijn vrije tijd ben ik graag betrokken bij 

de school van mijn kinderen en geniet ik ervan wanneer ik een helpende 

hand kan bieden tijdens activiteiten.  

Omdat ik graag mee denk over het beleid van de school ben ik 

inmiddels al weer aan mijn derde MR jaar begonnen. Ik hoop samen met 

de andere leden van de MR een positieve bijdrage te leveren.  
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Inmiddels ligt de (school)zomervakantie alweer een paar 

weken achter ons. Nu de scholen weer zijn begonnen, kan 

het zijn dat u of de leerkracht twijfels heeft over het 

spreken van uw kind of over bijvoorbeeld het beginnend 

lezen. Dan kan het goed zijn om een logopedist te 

raadplegen.  

 

Specialisaties  

Logopedisch Spectrum Nederland is een logopediepraktijk met drie 

specialisaties:  
 Lees- en spellingsproblemen: De logopedist kan kinderen ondersteunen bij 

het ontwikkelen van het lezen en spellen. Dit kan al vanaf groep 1. Ook het begrijpend lezen 

komt aan de orde. Tijdens het trainen van de spelling start te logopedist bij de basis. Van 

daaruit wordt gewerkt aan de verschillende spellingsregels en de nakijkstrategie. De 

logopedist sluit aan bij de methode die op school wordt gebruikt.  

 OMFT: Afwijkend slikken, slissen, afleren duimzuigen. 

 

Waarvoor kan uw kind nog meer worden aangemeld bij logopedie? 

 Taal: Laat gaan spreken, in korte zinnen spreken. 

 Spraak: Slissen, bepaalde letters niet kunnen zeggen. 

 Onvoldoende begrijpend lezen 

 Stotteren 

 Stem: Een hese of schorre stem, niet luid kunnen spreken, een pijnlijke keel. 

 

Vergoeding door zorgverzekeraars 

Logopedie wordt voor kinderen tot en met 18 jaar volledig vergoed vanuit het basispakket (2020).  

 

Locatie  

Bij u in de buurt zijn wij werkzaam op de volgende locaties: 

 Locatie Floralaan, Floralaan 122, Pijnacker 

 Locatie Johannesschool, Duivestein 27, Pijnacker  

 Locatie Ackerweide, Gantellaan 7. Pijnacker (per 27 oktober) 

Wegens uitbreiding van ons team zijn er momenteel geen wachtlijsten op 

bovengenoemde locaties. Uw kind kan dus op deze locatie meteen van start gaan met de 

logopediebehandelingen.  

 

Samen met u bekijken we of de logopedie op locatie plaatsvindt of online. En ook 

als u of uw kind een keer niet op locatie kan komen omdat er bijvoorbeeld 

coronagerelateerde gezondheidsklachten zijn, kan de behandeling dankzij online 

logopedie gewoon doorgaan. 

 

Wilt u uw kind aanmelden voor logopedie dan kunt u contact opnemen met ons aanmeldnummer:  

06 48 59 37 61. 

 
 

Van buiten de school 
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!!!OPGELET !!!  

 

Dit jaar komt er een online 

variant van FF Anders, met 

een speurtocht dat op 

donderdag en vrijdag gelopen kan worden. Kinderen kunnen zich 

op  ffandersinfo@gmail.com aanmelden. Dan krijgen ze tasjes met 

de links naar de digitale programma’s, opdrachten voor de 

speurtocht, tips en knutselmaterialen en een leuk herfst-doe-boek. 

De tasjes kunnen opgehaald of thuisbezorgd worden. Je kunt de 

oplossing van de speurtocht met de foto of een filmpje van jezelf tijdens de 

speurtocht, jouw creaties of dansjes naar ons toe mailen, dan maken wij een 

collage van alle inzendingen en maak je bovendien kans op een prijs! 

 


