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Beste ouders en kinderen, 

 

We hopen dat jullie terug kunnen kijken op een 

fijne zomervakantie. 

Maandag gaat het nieuwe schooljaar van start. 

We kijken ernaar uit om jullie weer te zien! 

 

 

Hartelijke groet, 

Team Josephschool 

 

 

 

In de agenda op ouderportaal kunt u steeds zien welke activiteiten er op school zijn. 

We houden deze agenda zo goed mogelijk bij. 

 

 

Wilt u de leerkracht van uw zoon of dochter bijzonderheden melden dan kunt u voor 

woensdag 24 augustus een afspraak maken via Ouderportaal om even binnen te 

lopen 

 

 

 

Ouderkrant 
 

  19 augustus 2022  
 

 

Weer naar school 

maandag 

 22 augustus 

Kalender Josephschool 

Woensdag 24 augustus inloopmoment op afspraak 

  Weer naar school 
In de toekomst… 
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We zijn blij dat we weer een informatieavond kunnen organiseren waarin we elkaar 

kunnen zien en spreken. 

Deze is gepland op maandag 5 september. De leerkrachten vertellen u de ins en 

outs van het leerjaar van uw kind. Leuk is dan ook  dat u de andere ouders van de 

groep van uw kind ontmoet. 

Om 18.45 uur zijn de deuren van de school open en kunt u een kopje  koffie of thee 

nemen. 

De avond begint voor de groepen 1 t/m 4 om 19.00 uur. 

Pauze 19.45 uur – 20.00 uur. 

Voor de groepen 5 t/m 8 bent u welkom van 20.00 tot 20.45 uur. 

 

 

Hallo allemaal, 

Wat leuk dat ik mezelf hier mag voorstellen. Ik ben 

Nicole van Beelen en kom vanaf dit schooljaar op 

de Josephschool werken als zij-instromer. Jullie 

kunnen mij vinden in groep 3, samen met Mariette 

en Anne Marie, maar zal zeker ook af en toe in de 

andere klassen te vinden zijn.  

Even kort iets over mezelf. Ik ben 42 jaar en woon 

samen met mijn man en twee kinderen van 8 en 6 

jaar in Nootdorp. (zie de foto in Barcelona) Naast 

leuke dingen doen met mijn gezin, geniet ik van 

rommelen in de tuin, legpuzzels maken en zijn we 

vaak op het 

water te 

vinden met 

de boot. 

Na ruim 20 

jaar in de zorg te hebben gewerkt, is het nu 

tijd voor een nieuwe uitdaging, waar ik 

super veel zin in heb. Ik hoop op veel 

leerplezier voor iedereen, inclusief mezelf ;) 

 

 Groetjes Nicole  

 

Nieuwe collega’s stellen zich voor 

Informatieavond maandag 5 september 
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Beste ouders van de Josephschool, 

 

Mijn naam is Iris Prins en ik ben de nieuwe leerkracht voor 

groep 4, samen met Elvera. Vorig jaar hebben jullie mij begin 

van het jaar al rond kunnen zien lopen als invalleerkracht in 

diverse groepen. Daarvoor ben ik werkzaam geweest in het 

speciaal onderwijs.  

Nu ben ik terug van mijn 

zwangerschapsverlof en ben ik op maandag 

en dinsdag op school te vinden. 

Tot snel! 

 

Groetjes, Iris 

 

 

 
 

 

 

Voor in de klas:   

Groep 3: Een stevige rugzak is handig   

Groep 4: Een multomap 23 rings   

Groep 5: Een multomap 23 rings en oortjes om geluidsfragmenten te 

beluisteren op de Snappet.   

Groep 6: Een multomap 23 rings, oortjes om geluidsfragmenten te 

beluisteren op de Snappet en een agenda.   

Groep 7 & 8: Een multopmap 23 rings, oortjes om geluidsfragmenten 

te beluisteren op de Snappet, een agenda en een rekenmachine.   

   

Voor de gymlessen:   

Groep 1 & 2 : Gymschoenen die de kinderen zelf aan 

en uit kunnen doen. Graag de naam van uw kind op 

de schoenen schrijven.   

Groep 3 & 4: Gymkleding (korte broek en shirt of 

turnpakje), gymschoenen, eventueel tape of pleister 

om sierraden af te plakken.   

Groep 5 t/m 8: Gymkleding (korte broek en shirt of 

turnpakje), gymschoenen, eventueel tape of pleister 

om sierraden af te plakken, handdoek en 

eventueel deodorant (alleen een roller is 

toegestaan)   

  

Wat neemt uw kind mee naar school 
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Studiedag 

 

Woensdag  31 augustus 2022 

 

 

 

Herfstvakantie 

 

Maandag 24 oktober 2022 

 

 

Vrijdag 28 oktober 2022 

 

Kerstvakantie 

 

Maandag 26 december 2022 

 

 

Vrijdag 6 januari 2023 

 

Studiedag 

 

Woensdag 22 februari 2023 

 

 

 

Voorjaarsvakantie 

 

Maandag 27 februari 2023 

 

 

Vrijdag 3 maart 2023 

 

Goede vrijdag en 

Tweede Paasdag 

 

 

Vrijdag 7 april 2023 

 

Maandag 10 april 2023 

 

Meivakantie 

 

Maandag 24 april 2023 

 

 

Vrijdag 5 mei 2023 

 

Hemelvaartsdag 

 

Donderdag 18 mei 2023 

 

 

Vrijdag 19 mei 2023 

 

Tweede Pinksterdag 

 

Maandag 29 mei 2023 

 

  

 

Studiedag 

 

Vrijdag 30 juni 2023 

 

 

 

Zomervakantie 

 

Maandag 10 juli 2023 

 

 

Vrijdag 18 augustus 2023 

 

 

Toch nog maar even…Vakanties en studiedagen volgend schooljaar 


