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Even bijpraten over een paar zaken die in en rond de school spelen. 

 

Corona update 

Alle scholen in Nederland hebben de opdracht gekregen van de overheid  een 

plan te maken om te kunnen handelen op het moment dat de overheid dit 

aangeeft. Ons plan ligt klaar en is geaccordeerd door de MR. Voor nu is er geen 

actie gevraagd van de scholen. Wel hebben we de leerlingen van de groepen 6 tot 

en met 8 zelftesten aangeboden om te kunnen gebruiken. We krijgen ook van 

ouders hier soms verzoeken voor. Op school zien we op dit moment veel verkouden 

leerlingen. Ook de teamleden hebben zelftesten die zij gebruiken bij klachten. 

 

Speeltoestel 

We zijn heel blij met ons mooie en  uitdagende speeltoestel. Dit speeltoestel, en de 

ondervloer, is goedgekeurd voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. We hebben met 

de kinderen afgesproken dat je pas het middelste oversteek deel gebruikt vanaf 

groep 5. Meester Jeroen heeft in zijn gymles van dinsdag ook nog eens met de 

kinderen geoefend op het speeltoestel. Helaas zijn er twee kinderen uit het 

speeltoestel gevallen. Dat is echt heel vervelend maar dat kunnen we niet 

voorkomen. We hebben natuurlijk met de ouders van beide kinderen gesproken. De 

ouders zijn blij met de verleende eerste hulp door onze BHV-ers. We blijven samen 

met de kinderen goed opletten dat we het speeltoestel veilig gebruiken. 

 

Ouderkrant 

We denken na over onze Ouderkrant. Hoe verhogen we voor u de nieuwswaarde, 

gaan we lay-out aanpassen, krijgt de Ouderkrant een andere naam? Heeft u 

suggesties, dan hoor ik die graag. U kunt mij in Ouderportaal een bericht sturen. Ons 

werkgroepje Ouderkrant laat zich graag inspireren  
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Even bijpraten vanuit de directiekamer… 
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Website 

De website van onze school is weer helemaal up-to-date. Neemt u er eens een kijkje. 

Als u kijkt bij  “mijn kind is leerling” vindt u veel informatie. U vindt er bijvoorbeeld het  

jaarverslag van de school, informatie van de MR en  informatie van het kernteam. 

https://www.josephschoolpijnacker.nl/ 

 

Op tijd op school komen 

Het is noodzakelijk dat de lessen op tijd kunnen beginnen. Wilt u erop letten dat uw 

kinderen op tijd op school komen. Op de website vindt u het  protocol op tijd 

komen. 

 

Tot zover de laatste weetjes.  

Hartelijke groet,  

Mariëtte Neijenhuis 

 

 

Graag wil ik mij even kort aan jullie voorstellen. Ik ben Anne van 

Aarle. Ik ben 37 jaar, woon in Delfgauw met mijn vriend en ben de 

trotse moeder van Philou (2019) en Maas (mei 2022). Sinds vorige 

week ben ik werkzaam bij de Josephschool en zal juf Suzanne 

vervangen in groep 1/2 A tijdens haar zwangerschapsverlof. Ik heb 

erg veel zin in deze nieuwe uitdaging en we gaan er samen een 

gezellig en leerzaam schooljaar van maken! 

 

Mijn naam is Renda. De komende maanden loop ik stage bij de 

kleuters. 

De Josephschool is voor mij bekend terrein, ik heb hier namelijk zelf 

ook op school gezeten. Ik vind het dan ook ontzettend leuk om 

weer terug te zijn, maar nu dus als juf. 

Naast lesgeven, werk ik in een museum en in mijn vrije tijd ben ik 

altijd wel ergens mee bezig. Knutselen, Scouting, toneel, of lekker 

de natuur in. Daar word ik als bioloog heel blij van. 

Vriendelijke groet, Renda Remmerswaal  

 

Hoi mijn naam is Fenna Kneppers en ik loop tot aan de kerst elke 

dinsdag en twee keer een hele week stage in groep 8. Ik zit in het 

tweede jaar van de pabo, op Thomas More. Ik zit op hockey in de 

dames 1 van Pijnacker. Daarnaast geef ik ook training aan een 

meiden team. Een andere hobby van mij is zingen. Ik heb zin in dit 

halfjaar hoop de kinderen ook. Groetjes Fenna 

Even voorstellen 

https://www.josephschoolpijnacker.nl/
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Juf Suzanne, groep 1 /2 A,  mag vanaf de herfstvakantie gaan 

genieten van haar zwangerschapsverlof. We wensen haar een 

fijne verloftijd samen met man en zoon. 

Anne van Aarle vervangt Suzanne.  Suzanne en Anne hebben 

al een paar weken samen de groep kunnen draaien. Een 

unicum in deze tijd van personeelskrapte. 

  

Maandag 26 september heb ik, Anne Marie Zijlmans, als 

vertrouwenspersoon alle groepen bezocht. Er is besproken 

wat de vertrouwenspersoon kan betekenen en doen voor uw 

kind(eren).  

Mogelijk heeft uw kind thuis iets over het gesprek in de groep 

verteld. In groep 1 t/m 3 heb ik een verhaal voorgelezen over 

giechelgeheimpjes, dat zijn hele leuke geheimpjes bv. een 

fopcadeautje. Soms zijn er ook geheimpjes die niet fijn zijn en 

over deze geheimpjes moet je zeker praten. Ik heb besproken 

met wie je daarover kan praten. In de groepen 4 t/m 8 heb ik 

een lied van Kinderen voor Kinderen over pesten laten horen. 

Hierna zijn we erover in gesprek gegaan. In het lied is het kind 

een omstander en niet een pester of iemand die gepest wordt. We hebben 

besproken wat je als omstander zelf kan doen en aan wie je hulp kan vragen als je 

het niet zelf op kan lossen.  

Ook als je je verdrietig voelt, iemand iets doet bij je wat je niet wilt of als je om een 

andere reden je niet veilig voelt, dan moet je hierover gaan praten. Is er iets aan de 

hand thuis of in de buurt dan ga je naar je vader of moeder, je opa of oma of 

iemand anders in de buurt die naar je wil luisteren en je kan helpen.  

Op school kan dat met je eigen juf of meester, een andere juf of meester, 

een vriendje of vriendinnetje. Ook kun je gaan praten met mij, juf Anne Marie. 

Ik luister naar je en wil je zo goed mogelijk helpen. Dit hoeft niet alleen over 

schooldingen te gaan, je mag altijd langskomen om te praten. Weet dat er 

altijd iemand is die naar je wil luisteren. Zien of merken we op school dat het 

met een ander kind niet zo goed gaat, ga dat dan ook vertellen: dit is géén 

klikken! We willen graag dat iedereen zich veilig en fijn voelt en daar kunnen 

we elkaar bij helpen.  

Ook als ouders bent u welkom bij mij om over vertrouwelijke zaken te praten. Is er iets 

met uw kind of maakt u zich zorgen om bepaalde situaties, blijf daar dan niet mee 

rondlopen, maar kom naar school om dit te bespreken met de eigen leerkracht, 

directie of met mij. 

Vertrouwenspersoon voor leerlingen en ouders 

Juf Suzanne gaat met zwangerschapsverlof 
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De leerkrachten kunnen ook bij mij 

terecht. Wij bespreken samen de 

problemen en zoeken naar een 

oplossing van het probleem. Ik kan 

evt. ook contact opnemen met de 

externe vertrouwenspersonen die 

dan de zaak kan overnemen en 

advies kan geven of met onze 

school maatschappelijk werkster. 

Laten we er met zijn allen voor onze 

kinderen een zo veilig en vertrouwd 

mogelijke omgeving van maken. 

U kunt mij op woensdag, donderdag of vrijdag vinden op school. Ook kunt u mij 

bereiken via email: azijlmans@josephschoolpijnacker.nl  

 

Woensdag 5 oktober is de Kinderboekenweek weer van 

start gegaan. Het thema is dit jaar Gi-Ga-Groen!  De 

klassen kleurden groen, heel veel kinderen waren in het 

groen gekleed naar school gekomen. Om 13.30 

verzamelden alle groepen zich buiten op het 

schoolplein.  Daar werd het Gi-Ga-Groen lied gezongen, 

Juf Carla las een prachtig gedicht voor en het groene 

monster (meester Jeroen) gaf uitleg over afval scheiden. 

In alle groepen worden deze week extra (lees) 

activiteiten georganiseerd over de natuur, recyclen en 

hoe we goed voor de aarde kunnen zorgen. Ook wordt 

er een voorleeswedstrijd in de groepen 5 t/m 8 

gehouden en zijn er leuke nieuwe boeken aangeschaft 

rondom het thema Gi-Ga-Groen. Kortom; een leuke 

week vol leesplezier!  

 

De herfstvakantie komt er weer aan, hier een paar leuke boeken om in de 

herfstvakantie te lezen. 

   

Gaston 

Gaston' is een prentenboek vol humor en warmte dat gaat 

over familie, over zijn wie je wilt zijn en... over schattige 

hondjes! Mevrouw Poedel houdt heel veel van haar 

puppy's: Fifi , Foefoe, Oe-la-la en Gaston. Drie puppy's zijn zo 

groot als theekopjes, maar de vierde die blijft maar groeien. 

Tot hij zo groot is als een theepot. Drie puppy's keffen, 

Gaston blaft. Drie puppy's trippelen, Gaston rent. Als de 

familie op een dag naar het park gaat, komen ze het gezin 

van mevrouw Bulldog tegen: Rocky, Ricky, Bruno en 

Antoinette. Drie zijn zo groot als theepotten, maar 

Antoinette is zo klein als een theekopje. De moeders steken 

Boekentips 

Opening Kinderboekenweek  

mailto:azijlmans@josephschoolpijnacker.nl
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de koppen bij elkaar - hier is iets misgegaan. Gaston gaat met mevrouw Bulldog 

mee naar huis, Antoinette met de Poedels. Dat ziet er beter uit. Maar het voelt niet 

helemaal goed... Terug naar het park dan maar! 

 

'Gaston' is een feestje om voor te lezen en een heerlijk grappig verhaal, met een 

mooi subtiele boodschap: dat je mag zijn wie je wilt, of je nou deftig trippelt of woest 

rent. 

 

Monster in mijn huis 

Een huis tjokvol monsters… schattige, lelijke en lieve monsters. In de 

keuken, in de woonkamer en in de boekenkast. Maar 

broodkruimels brengen je op een ander spoor – er is namelijk 

iemand naar wie je echt op zoek moet gaan… 

Een grappig, charmant prentenboek over een huis vol monsters, 

met prachtige, rijke illustraties. 

 

Wat is er met de krokodil gebeurd? 

Een vertederend verhaal over liefde, 

acceptatie en het kiezen van je eigen weg. Op een dag 

vindt Krokodil een ei. Hij begraaft het in het zand en wacht. 

Alle andere krokodilleneieren zijn alláng uitgekomen als zijn 

ei eindelijk openbreekt en een piepklein kuikentje hem 

verwachtingsvol aankijkt. Een kuikentje?! Wat moet een 

krokodil nu met een kuiken? De andere krokodillen zouden 

het wel weten: Opeten! Doorslikken!  

In 2014 werd Wat is er met de krokodil gebeurd? 

genomineerd voor de vijf best ontworpen Estse 

kinderboeken. Datzelfde jaar kreeg het van de Estonian 

Union of Child Welfare het predikaat van goed kinderboek. 

 

Er heel veel werk is gedaan door Peter. Peter, de 

vrijwillige tuinman, is elke middag op school te vinden 

in en rond de schooltuin. De schooltuinen zien er weer 

prachtig uit.  

Tuinjuf Nicole is 

ook alweer een 

paar keer met 

kinderen in de tuin 

gaan plukken. 

 

 

 

 

Schooltuin 
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Vorig schooljaar hebben de ouders van de MR uw mening gevraagd over het vijf 

gelijke dagen model. Helaas hebben er op deze vraag weinig ouders gereageerd. 

Natuurlijk zijn de reacties die wel ontvangen zijn uitgebreid gelezen en besproken in 

de MR vergadering. De personeelsgeleding van de MR heeft deze bevindingen 

besproken met het team.  

Zowel ouders en team vinden rust om te eten en drinken belangrijk. Daarom zorgen 

we in alle klassen de kinderen echt voldoende tijd en rust hebben om te eten. Dit 

gaat niet van buitenspeeltijd af. Ook wordt het belang van effectieve onderwijstijd 

meerdere malen benadrukt. Mede door de resultaten van deze enquête heeft het 

team weer de puntjes op de i gezet.   

Verder zien we dat er door ouders ook zeer verschillend wordt gedacht over het vijf 

gelijke dagen model. Er zijn ouders die blij zijn met dit model en er zijn ouders die het 

model als negatief ervaren. Op school wordt door het team het model als rustig voor 

de leerlingen ervaren. Dit komt te goede van de onderwijsopbrengsten.  

 

Van 28 september t/m 5 oktober 

hebben de kinderen van groep 8 

kinderpostzegels verkocht. De 

opbrengst van deze actie dit schooljaar 

is bestemd voor kinderen die zó veel 

aan hun hoofd hebben dat ze 

vastlopen op school. Ze hebben bv 

problemen thuis of iets naars 

meegemaakt. Stichting 

kinderpostzegels helpt deze kinderen met begeleiding of een speciale training. Zo 

kunnen ook deze kinderen weer met een 'vrij' hoofd naar school. 

Trots zijn wij op onze leerlingen uit groep 8 die heel erg hun best hebben gedaan om 

voor dit goede doel aan de slag te gaan. Met trots kunnen wij u melden dat zij 

alleen al aan de digitale verkopen € 1342,50 hebben opgehaald. Goed gedaan, 

kanjers! 

 
Overleven in de natuur 
Donderdag 3 november gaat groep 8 op de fiets naar de waterspeeltuin in De 

Delftse Hout. De excursie die ze hier gaan doen heet: Overleven in de Natuur. 
Stel, je strandt op een onbewoond eiland. Wat kan je doen en wat heb je nodig om 

te overleven? Tijdens deze excursie leren we het niet alleen, maar gaan we het ook 

allemaal uitproberen. 
Kleding die vies mag worden, passend bij het weer, en goede schoenen zijn tijdens 

deze excursie belangrijk.  
De kinderen vertrekken die donderdag met de leerkracht en hulpouders om 8.30 uur 

vanaf het schoolplein. Rond 12.00 uur verwachten we weer terug te zijn op 

school. (Kunt u hiermee rekening houden bij het maken van bv ortho afspraken?)  

Nieuws uit groep 8 

Vanuit de MR 
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VO scholenbezoek 
Een belangrijk thema in groep 8 is de keuze van een VO 

school voor het nieuwe schooljaar. De kinderen zullen 

uitleg krijgen over de verschillende richtingen onderwijs 

die er zijn.  Om de kinderen te helpen bij het vormen van 

een beeld van een middelbare school bezoeken we met 

groep 8 ook wat scholen in de buurt. Maandagochtend 7 

november staat het eerst bezoek al gepland. Wij 

vertrekken die ochtend op de fiets richting het Stanislascollege Pijnacker. Hier volgen 

we die ochtend drie lessen en krijgen de kinderen informatie over de school. 
Wij hopen later in het schooljaar indien dit mogelijk is ook Melanchthon Berkroden te 

bezoeken.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speelgoedbeurs 
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Kippen, hanen, olifanten en kangoeroes. Het 

zijn zomaar wat dieren die je op zondag 16 

oktober in het Stadstheater voorbij ziet 

komen als het Ebony Ensemble optreedt met 

‘Carnaval der dieren’. 

Het Ebony Ensemble brengt ‘Carnaval der 

dieren’ op 16 oktober om 14.00 uur in het 

Stadstheater in Zoetermeer. De voorstelling 

wordt gespeeld in de Kleine Zaal. Kaarten 

kosten 9,50 euro. Kaarten kunnen worden 

gereserveerd via www.stadstheater.nl. 

Herfstvakantie activiteit in de ontmoetingskerk 

Bonte muzikale parade van dieren 


