
 

   

 

 

 

Al eerder heb ik u geschreven over de NPO gelden die alle scholen gedurende twee 

jaar krijgen om eventuele achterstanden ontstaan in de Corona periode weg te 

werken. Daar zijn we als school natuurlijk heel blij mee. We zijn dan ook heel hard 

aan het werk om hiervoor plannen te maken. 

Op school hebben we nu  goed in kaart kunnen brengen wat er ongeveer nodig is 

voor de school, voor de groepen en voor individuele leerlingen. Dit heet 

“schoolscan”. 
Nu zijn we, met het hele team, bezig om bij ieder onderwerp een goed plan te 

maken. De plannen (dit zijn bijlagen van ons schoolplan) werken we uit en leggen 

we voor aan de MR. De MR moet goedkeuring geven aan ons plan. 
Nadat de MR de plannen heeft goedgekeurd zal ik u een samenvatting geven van 

hoe we de NPO gelden willen gaan inzetten. 
Ik verwacht dat dit in de laatste ouderkrant van het jaar zal zijn. 
 

 

 

Volgende week ontvangt u een aparte nieuwsbrief over de uitkomst van de 

ouderraadpleging. De MR heeft alle resultaten in kaart gebracht en besproken. 
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NPO gelden 

In de toekomst… 

Andere schooltijden 

In de toekomst… 
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 We kunnen onze school niet voorstellen zonder juf Agnes maar na 47 jaar gaat juf 

Agnes onze school verlaten. Zij is bij ons op school gestart op 1 augustus 1974. Zij mag 

nu gaan genieten van haar welverdiende pensioen.  
Juf Marlies is ook al 20 jaar bij ons op school aan het werk. Ook zij rondt haar carrière 

voor de zomervakantie af. 
Natuurlijk laten we dit niet ongemerkt voorbij gaan. In de laatste schoolweek 

organiseren we een gezellig afscheid. U hoort dit nog van ons. 

 

We zijn heel blij dat we nu al kunnen laten weten dat het ons is gelukt om voor 

volgend jaar alle groepen een fijne juf of meester te kunnen geven. Welke juf of 

meester precies in welke groep staat houden we nog even geheim maar we kunnen 

al wel vertellen dat we twee ervaren nieuwe collega’s krijgen: 

In de onderbouw komt  juf Suzanne voor de groep. Juf Suzanne 

werkt nu nog op de Schatkaart (Octant). 
In de bovenbouw sluit juf Annemiek aan. Juf Annemiek komt van 

het Spectrum (SKOP) in Delfgauw. 
Natuurlijk vragen we hen om zich  in de eerste ouderkrant aan u 

voor te stellen. 
 

 

 

Hallo allemaal, 

Al een aantal jaren ben ik met veel plezier de verkeersouder op de Josephschool. 

Zo mag ik jaarlijks het fietsexamen voor de groepen 7 van een aantal scholen in 

Noord organiseren. Vorige week was dag 1 van dit jaar en het is echt leuk om te zien 

dat de meeste kinderen goed geoefend hebben met een gespannen gezicht ‘aan 

de start’ verschijnen en allemaal na afloop zeggen het was leuk en het ging goed. 

Van groep 8 is iedereen vorige week geslaagd en dat gaat deze week bij groep 7 

vast ook lukken. 

Ook houd ik mij bezig met het organiseren van de fietslessen op het schoolplein en 

heb ik nauw contact met de wijkagenten en medewerkers van de Gemeente over 

een veilige schoolomgeving. 

Ik zou het erg leuk vinden als er iemand, een 

papa, mama, oma of opa is die het leuk vindt 

mij hierbij de helpen. Bijvoorbeeld meehelpen 

bij het fietsexamen, de verkeerspeurtocht, de 

educatieve fietsroute of het organiseren van 

leuke activiteiten tijdens de Schoolbrengweek. 

Lijkt je dit leuk, spreek me dan eens aan op 

het schoolplein of geef dit even door bij een 

van de leerkrachten.  

 

 

Nieuwe collega’s volgend schooljaar 

Juf Agnes en Marlies gaan weg… 

Wie oo wie..? 

In de toekomst… 
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Beste ouders, 

Nadat ik 5 jaar in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van SKOP  de 

Josephschool heb vertegenwoordigd, moet ik daar helaas mee stoppen. Mijn zoon 

gaat naar het voorgezet onderwijs. Daarom zoeken we een nieuwe ouder (Ik 

vertegenwoordigde namelijk de ouders van de Josephschool en Juf Anne Marie de 

leerkrachten) die de Josephschool wil gaat vertegenwoordigen.  

  

De gmr komt 6 keer per jaar bijeen, waarvan 2 keer met de raad van toezicht. De 

onderwerpen die we behandelen zijn o.a. 

-Financiën op SKOP niveau 

-Huisvestiging van de scholen 

-Ikc (kindcentra ) 

-Lopende zaken op de verschillende scholen 

-Strategischs beleidsplan. 

  

Ik hoor u denken; "dat is erg ingewikkeld voor mij". Dat 

dacht ik zeker ook. Maar dat is het niet. Er wordt 

vergaderd met een leuk GMR team waar je alles aan 

mag vragen. Ook de bestuurder van het SKOP is erg 

open en legt je onduidelijkheden goed uit. Ik heb mij 

er altijd op mijn gemak gevoeld. 

Het is leuk om te horen wat er speelt op binnen alle 

scholen van SKOP.  

  

 Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen, dan 

kunt u altijd contact met mij opnemen op het 

emailadres: jessicavzw82@gmail.com. 

 Of mocht u interesse hebben en wilt u zich gelijk aanmelden dan kan dit bij het 

emailadres van de mr.  mr@josephschoolpijnacker.nl 

Met vriendelijke groet, Jessica van Zwieten en Anne Marie Zijlmans 

 

 

Op dinsdag 16 maart en donderdag 22 april jl. heeft de MR (ouders en leerkrachten) 

online vergaderd. De volgende punten zijn besproken. 

· De extra ondersteuning van juf Elly in de kleutergroepen. 

· De extra subsidie die door de overheid wordt uitgekeerd om 

leerachterstanden te verminderen is inmiddels ingezet door NT2 leerkrachten 

aan te nemen. Eén leerkracht voor de onderbouw en één voor de 

bovenbouw. 

· Andere schooltijden: n.a.v. een notitie over de wens van de school om over 

te gaan naar andere schooltijden, hebben de MR ouders vragen opgesteld 

over dit proces. Dit alles is verwerkt in de informatie die de ouders voor de 

meivakantie hebben ontvangen. Na de meivakantie volgt het Webinar en de 

ouderraadpleging. Hier is uitvoerig over gesproken. 

· Mededelingen m.b.t. Corona, tot aan de zomervakantie wordt het 

continurooster (alle dagen van 08.30 uur tot 14.00 uur naar school) voortgezet. 

GMR zoekt een nieuw ouderlid 

In de toekomst… 

En natuurlijk vinden we het ook fijn als 
u belangstelling heeft om in de MR 
deel te nemen. 
In verband met scholing van één van 
de MR leden komt er volgend 
schooljaar ook ruimte in de MR voor 
nieuwe aanmeldingen/leden. 
Mocht dit u aanspreken, praat er dan 
eens over met Sanne, Aksana en 
Saskia. Zij kunnen u vertellen wat u als 
ouder kunt bijdragen in de MR. Ook 
kunt u een email sturen naar 
MR@josephschoolpijnacker.nl 

Vanuit de MR 

mailto:jessicavzw82@gmail.com
mailto:mr@josephschoolpijnacker.nl
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· Het vaststellen/goedkeuren van de notulen van de vorige MR vergadering 

(en). Deze notulen zijn voor zowel ouders als leerkrachten opvraagbaar bij de 

MR. 

· Het concept formatieplannen is besproken voor het aankomende schooljaar. 

· Het Schoolondersteuningsprofiel is doorgenomen. 

· Dit jaar is in groep 8, de IEP-eindtoets afgenomen i.p.v. de Cito eindtoets. De 

IEP toets zag er overzichtelijk en duidelijk uit waardoor dit prettiger werkte, de 

reacties van zowel de leerlingen als van de leerkrachten was goed. 

GMR mededelingen 

De volgende MR vergadering staat gepland op dinsdag 1 juni. 

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 

Wij zijn ons ervan bewust dat het nu door alle maatregelen misschien lastig is om 

contact met ons op te nemen, of ons te vinden op en/of bij het schoolplein. Laat 

dat u niet tegenhouden om ons een email te sturen wanneer u graag een 

onderwerp of vraag besproken zou willen hebben bij de MR. 

 

 

Er is deze week weer hard gewerkt in de schooltuin. Zo 

geeft groep 1/2a zonnebloemen gepoot en mais gezaaid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen woensdag hebben we een leerzame verkeersbordenspeurtocht door de 

wijk gedaan. Het veilig deelnemen aan het verkeer 

was hierbij erg belangrijk. Nadat we de 

verkeersregels nog eens hadden doorgenomen, zijn 

we gaan wandelen. In verschillende groepjes zijn 

we gaan lopen langs verschillende verkeersborden 

in de wijk. We kregen vragen over de verschillende 

verkeersborden. De hulpouders mochten ons hier 

absoluut niet bij helpen. Ook de route moesten we 

zelf aflezen van een kaartje. Het was een fijne en 

leerzame middag! 

 

 

 

 

Leerzame verkeersbordenspeurtocht 

In de toekomst… 

Schooltuin 

In de toekomst… 
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De afgelopen twee weken hebben wij in groep 8 een lessenserie van Team4Talent 

over poëzie gedaan. We hebben geleerd wat 

poëzie nu eigenlijk is en hoe we zelf makkelijk een 

onderwerp kunnen bedenken voor een eigen 

gedicht. Ook zijn we aan de slag gegaan met 

verschillende begrippen en rijmvormen en hebben 

we deze toegepast in onze eigen gedichten. 

Hieronder staan een aantal prachtige gedichten 

die uit deze lessen zijn voortgekomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pijn 

Die bal 

Die blauwe bal 

Het doet mij denken 

Aan die blauwe plek  

op mijn arm 

Het doet pijn 

Elke keer weer 

Die kinderen die spelen 

Zo wil ik ook zijn 

Maar ik ben niks 

Ik ben maar een meisje 

Een meisje die gepest 

wordt. 

-Mirte 

De poëzie ligt op straat 

Het mooie bos  

Het hoge groene gras dat is fijn voor de dieren 

die er zijn. 

De mooie grote bomen daar kan ik eeuwen over 

dromen, Door de zingende vogels hoor ik de 

hertjes niet meer snurken. Ik zit vaak de kleine 

hertjes op mijn hurken, Krak krak krak die hond 

knaagt aan een tak. De paarden die langs 

draven daardoor hoor ik de hond niet meer 

knagen. Zo dat gaat hard raak je dan niet 

verward?  

Als ik bij de grote bomen me voel ik me klein. 

Hier voel ik me echt heel fijn. 

Wow zie je wat daar loopt? Een wild konijn die 

heeft het hier vast fijn, kon ik hem maar een dag 

zijn. 

- Isis 

 

De levende bal 

Op de korfbal voel ik me fijn. 

Ik rol over het veld iemand wil 

me pakken 

HAHA 

Misschien moet je sneller zijn! 

De hoekjes van mij zijn zo rood 

Als de tegenstander zijn hoofd 

Hij is boos en schiet me 

omhoog met een grote boog 

De eindstand is vijftien-een 

Een trainer roept: ‘jullie spelen 

vals jullie zijn gemeen! 

En ik? Ik lig hier te wachten tot 

er iemand komt 

HALLO?! Is daar iemand? 

Ik lig nog op de grond! 

- Britt 

 

De man die niet bestaat 

Ik loop alleen op straat 

Er is een man die alleen staat 

Hij kijkt om en praat tegen niks 

Ziet hij nou iets dat niemand ziet? 

Want als ik iets aan hem vraag 

Reageert hij niet 

Ik raak hem aan bij zijn benen 

Huh? Hij is plots verdwenen 

Ben ik gek geworden? 

Want nu maak ik me heel  

veel zorgen.. Eeshita 

Mijn pen 

Mijn pen schrijft zo snel als een achtbaan 

Eerst gaat hij langzaam omhoog 

Zo langs de regenboog 

Dan een scherpe bocht omlaag 

En bij de punt stopt hij wat traag. 

-Georgina 
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Al vele jaren komt Muziekvereniging Excelsior Pijnacker langs de basisscholen in 

Pijnacker om muziekles te geven om de leerlingen te stimuleren zelf muziekles te 

gaan nemen. Vanaf volgend jaar wil Excelsior de leerlingen een nog actievere rol 

geven tijdens deze muzieklessen door meer instrumenten mee te brengen waarop 

de leerlingen zelf kunnen oefenen.   

Van vrijdag 28 mei tot en met zaterdag 5 juni doet Muziekvereniging Excelsior 

Pijnacker mee aan de jaarlijkse actie van het Prins Bernhard Cultuurfonds, voorheen 

bekend als de Anjeractie. In totaal collecteren 1182 organisaties in het hele land om 

geld op te halen voor lokale cultuur en natuur. De collecte is dit jaar voor de tweede 

keer mobiel, via appjes, mailtjes en social media. De opbrengst van de actie is voor 

de organisaties die actievoeren.  

Muziekvereniging Excelsior Pijnacker voert dit jaar actie om instrumenten aan te 

schaffen voor het genoemde scholenproject. Excelsior hoopt met de opbrengst van 

deze actie hiervoor het geld bij elkaar te halen, zodat de muzieklessen op school 

nog leuker gemaakt kunnen worden voor de leerlingen. 

Als u de QR-code scant, komt u op een beveiligde iDEAL-betaalpagina waarop u 

zelf een bedrag kunt invullen. Vanaf 28 mei tot en met 5 juni is deze QR-code 

gekoppeld aan Excelsior (de ontvanger) en zal de opbrengst ten goede komen aan 

Excelsior. Namens Excelsior alvast bedankt voor uw bijdrage! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van buiten de school.. 
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