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Fijn dat alle kinderen er weer zijn. We zijn deze week goed 

gestart. In alle groepen staat het thema “wij horen bij elkaar” 

centraal 

Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast 

de algemeen geldende schoolregels maken leerkracht en kinderen samen 

afspraken over hoe je met elkaar om gaat en over de inrichting en het netjes 

houden van de klas. 

Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel 

heeft dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed 

kennen en elkaar waarderen. 

 

 

 

 

Een heel aantal kinderen is bij ons op school na de vakantie 

gestart. Eveline, Giulia, Pepijn, Eman in groep 1A.  

Dahlia en Jelte in groep 1 B. Pip en Gabriela in groep 3,  

Milan in groep 4 en Anna in groep 7. 

We wensen hen allemaal heel veel plezier bij ons op school! 

 

Ouderkrant 
 

  3 september 2020 
 

NR 

1 

De Vreedzame School 

Welkom bij ons op school 
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Wist u dat u op onze website van de Josephschool heel veel 

informatie kunt vinden. 

Zo staan er nog alle ouderkranten en nieuwsbrieven van de 

Vreedzame school van vorig jaar om even terug te lezen. Deze kunt u 

terug vinden in het nieuwsarchief. Informatie over de TSO staat onder 

het kopje overblijven. Binnenkort kunt u via de website de nieuwe schoolgids 

downloaden. We laten u weten wanneer dit klaar is.  

 

 

Muziek kun je niet wegdenken uit het leven; denk 

aan een feest, bruiloft of uitvaart zonder muziek. 

Ieder kind is muzikaal, ook al is het ene kind 

muzikaler dan het andere. Met muziekonderwijs 

stimuleer je de cognitieve, sociaal-emotionele en 

creatieve ontwikkeling van kinderen. Zo zorgt 

goed muziekonderwijs voor de ontwikkeling van 

ruimtelijk inzicht en worden beide hersenhelften 

aangesproken om te leren. Muziekonderwijs is ook 

belangrijk voor de taalontwikkeling en geeft het troost, afleiding, rust en maakt het je 

vrolijk. De taal van muziek begrijpt iedereen! Het is belangrijk om de kinderen een 

doorlopende leerlijn aan te bieden om ervoor te zorgen dat alle onderdelen van het 

muziekonderwijs aan de orde komen.  

Op de Josephschool hebben we vorig jaar gekozen voor de methode 123zing om 

deze leerlijn te borgen en hebben we sinds dit jaar een vakspecialist muziek die 

samen met het team voor goede en verantwoorde lessen zorgt.  

   

Ronald van Sorge werkt voor het derde jaar op 

de Josephschool als leerkracht van groep 7 en 

sinds kort als bovenbouwcoördinator. In 

oktober van dit jaar rond hij de opleiding voor 

vakspecialist muziek af. Vorig jaar heeft hij 

daarvoor al lessen gegeven in de groepen 4, 7 

en 8. Ook is hij gestart met een zangkoortje 

rond de kerst.  

  

Deze week heeft hij al zijn eerst les gegeven 

aan de kleuters en aan de kinderen van de 

groepen 3 en 4. Ze hebben gezongen, met 

boomwhackers gespeeld en gesproken over 

hard/ zacht en hoog/laag. Sommige kinderen 

hebben zelfs al gedirigeerd. We hopen dat de 

kinderen veel plezier gaan hebben aan de 

muziek lessen.  

  

Website en schoolgids 

Muziekles 

https://www.josephschoolpijnacker.nl/
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Vanaf groep 5 gebruiken de kinderen 

tablets van Snappet. Deze tablets krijgen 

de kinderen in bruikleen. De school 

betaalt per tablet een borg van €150,- .  

We hebben op school afspraken rond 

het gebruik van tablets: 

 De tablets worden alleen op 

school gebruikt en mogen dus 

niet mee naar huis. 

 Als een leerling de tablet expres 

kapot maakt of de tablet gaat 

stuk door onzorgvuldig handelen 

van de leerling, zal deze borg op de ouders/verzorgers verhaald worden;  

 Ouders/verzorgers zorgen zelf voor een setje oordopjes;  

 De tablet gaat aan het einde van het schooljaar mee naar het volgende 

schooljaar. Na groep 8 worden de tablets ingeleverd.  

 

 

 

Met energie en enthousiasme is een aantal ouders deze vakantie 

weer bezig geweest in onze schooltuinen. Het resultaat is dat we, 

de kinderen en het team, in ieder geval deze week al heeeeel 

veeeel tomaatjes hebben gegeten. 

Daarnaast is tuinjuf Nicole gestart met een grote renovatie van de schooltuinen. Ze 

heeft een plan gemaakt en zelfs een 

tuinhuisje op de kop kunnen tikken.  

Er zijn plannen om de schooltuinen meer te 

betrekken door de hele school. Hoe leuk zou 

het zijn als we alle groepen kunnen laten 

genieten in het voorjaar straks van het 

groeien en bloeien. U hoort er nog van. 

Wilt u ook komen tuinieren? Laat het ons 

weten. 

 

 

 

 

Schooltuin schuurtje 

Snappet 
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Zoals u misschien wel eens ziet hebben we op het schoolplein last van 

hangjongeren. Vooral in het weekend. Dat ons schoolplein wordt gebruikt vinden wij 

prima maar vandalisme en rotzooi niet. 

We spreken hierover regelmatig met de wijkagent en de gemeente. 

Op advies van de wijkagent willen we u vragen: 

Komt u in het weekend m.n. ’s avonds langs het schoolplein en ziet u 

jongeren hangen? Wilt u dan een melding doen bij de politie. U kunt 

hiervoor bellen naar: 0900-8844. Samen kunnen we het misschien een 

beetje op lossen.  

 

We zijn blij dat er dit schooljaar weer veel vrijwilligers en leerlingen zich 

hebben aangemeld om te brigadieren. Zij worden allemaal in de 

eerste schoolweek opgeleid door de Politie. Na deze opleiding mogen 

ze officieel in actie komen. 

Houdt u er rekening mee dat op de VRIJDAG ochtenden in de 

EVEN weken er GEEN brigadiers zijn!!!   

  

 

 

Ouders, brengen jullie je kind wel eens te voet of per fiets naar school? Lopend of 

fietsend naar school gaan is niet alleen goed voor de verkeersvaardigheid van 

kinderen, het is ook nog eens gezellig én gezond. SCHOOL op SEEF organiseert de 

derde week van september (van 14 tot 18 september) de Schoolbrengweek en de 

Josephschool doet hier natuurlijk aan mee met verschillende activiteiten.  

Zo is er een wedstrijd voor leerlingen. 

Lopen en fietsen naar school is goed voor de 

verkeersvaardigheid en -veiligheid van kinderen. Het is goed 

voor de gezondheid en het milieu. Maar het is vooral LEUK! 

Wanneer leerlingen een tekening of foto maken of een 

verhaal schrijven over wat zij hebben meegemaakt 

onderweg naar school, maken ze kans op twee 

bioscoopkaarten. 

   Verkeersbrigadiers 

 

Schoolbrengweek 

 

   Hulp bij het schoolplein 

 

https://www.facebook.com/SCHOOLopSEEF/?__tn__=K-R&eid=ARDK_HtNYzWQrfl7KLFX7L02kABOJv8Vehrw_cp2AffkwXJQFi3qYZ-lt1oaM_tXLND83E3TYRK8Wnld&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAO6Y8AVkOCXRiDIaUaW2-pElYBrTHnZQLkegeUpL9DZ2jeWWFXJnPmTjTBfn-iSBTu49yJTas2vt2c66fMz1xCt6SYW-oMBin3bsfnn8n_iNpJog4ukjM3qz-_BhQ7qDthPH7sf6-RgrD_9ZzLgGjDLqdlpdQN90EsXZ-EW9Cj_iY2UmLgMh7DzFrLEQ76MIy4DPMFxJHm1xTk2BKagO_UFMEoKI2cTBLFHJGMH2scSs6pXwoL1_cCvFDSSs-e_PE7s1oJuJ_21dgABrYxO-DT2ps31O6Aq1uTg2YMH4zg7nzctZAYcg_bQDGbf4LuT0Z91TAyge0GeWc4VuJXQ7nyug
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Daarnaast is er een ‘ouder-kind challenge’. 

Hiermee willen wij ook ouders meer bij de 

Schoolbrengweek betrekken. We hopen namelijk 

dat ouders niet alleen in de Schoolbrengweek, 

maar ook de rest van het jaar vaker gaan lopen 

of fietsen naar school. 

Alle leerlingen ontvangen een kaart mee naar 

huis, waarmee ze aan de wedstrijd kunnen 

meedoen en waarop ook de ‘challenge’ staat. 

 In die week van 14 tot 18 september hebben veel groepen hun eerste fietsles van 

dit jaar. Een extra stimulans om op de fiets te komen. Vindt u het leuk om hierbij te 

helpen, dan horen wij dat graag. 

Ook wordt in de groepen de Schoolbrengmonitor gebruikt. Een digitale toepassing 

waarmee de leerkrachten in de klas inzichtelijk kunnen maken hoeveel leerlingen 

mede door de Schoolbrengweek extra lopend of met de fiets naar school komen. 

Ook is er nog een extra activiteit, maar dat is nog even een verrassing voor een van 

de groepen. 

 

 

 

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor bijna alle jeugdhulp. Om 

de toegang tot deze hulp zo eenvoudig 

mogelijk te maken heeft de gemeente 

Pijnacker-Nootdorp het kernteam geformeerd. 

Voor de samenstelling van dit team zijn 

ervaren professionals bij elkaar gebracht met 

uiteenlopende ervaring en expertise.  

 

Wat doen wij? 

Vanuit het kernteams helpen wij mee om leerlingen zo gezond en veilig mogelijk op 

te laten groeien. En hun ontwikkeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Misschien 

maakt de leerkracht of u als ouder, zich zorgen over uw kind. Bijvoorbeeld omdat hij 

of zij soms stil, druk, verdrietig of agressief gedrag vertoont. Wij proberen hier zo 

vroeg mogelijk op in te spelen, met u én met school. 

 

Hulp start altijd bij het helder krijgen van de vraag. Samen bekijken we wat er aan de 

hand is, wat u wilt veranderen of bereiken en wat daarvoor nodig is. Eigen kracht is 

steeds het uitgangspunt. Maar als meer ondersteuning nodig is, kunnen we dat 

inzetten: door zelf hulp te bieden of door te verwijzen naar andere vormen van 

(vrijwillige of professionele) hulp. 

 

Hoe komt u met mij in contact? 

U kunt op verschillende manieren met mij in contact komen: 

Kernteam op school 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO-AqaaU1scCFYU6FAodOb0FHw&url=https://app.flextender.nl/jobs/detail/373&psig=AFQjCNEr5Yt6yq1VH2ytF64VZjNpZFb0nQ&ust=1441207975950592
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- Als  school zorgen heeft over uw kind, worden deze natuurlijk eerst met u 

besproken. Vervolgens kunnen de Intern Begeleider, Kwaliteitsondersteuner of 

zorgcoördinator in overleg met u contact met mij opnemen. Ik neem daarna 

contact met u op voor een kennismakingsgesprek.  

- Als u als ouders zelf zorgen heeft, kunt u deze bespreken met de Intern 

Begeleider, Kwaliteitsondersteuner of zorgcoördinator.  U kunt ook rechtstreeks 

contact met mij op nemen. Als we na een vrijblijvend gesprek besluiten aan 

uw hulpvraag te gaan werken, stellen we de school hiervan op de hoogte.  

 

Verder ben ik de volgende momenten aanwezig op school en kunt 

u op dat moment ook langskomen. 

 

Donderdag van 9.00-12.00 uur op: 

17 september - 

29 oktober  

12 en 26 november 

10 december 

21 januari 2021 

4 en 18 februari 

4 maart  

1 en 15 april 

27 mei 

10 en 24 juni 

8 juli 

 

Met vriendelijke groet,  

Jennifer Hilgersom | kernteam Pijnacker-Nootdorp  

Gemeente Pijnacker-Nootdorp   

Oranjeplein 1 | Postbus 1 2640 AA | Pijnacker 

  

Telefoon 14 015 |M: 06 21 000 969 |Email: j.hilgersom@pijnacker-nootdorp.nl  
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Van buiten de deur.. 
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Zaterdag 12 september 

2020 

H. Joannes de Dooperkerk 

Oostlaan 36 in Pijnacker 

 

  
 

Programma van 11.00 – 16.00 uur 

 
 

 

 11.00 uur Orgelspel door Ed van Aken, met na afloop de mogelijkheid om het      

                orgel van dichtbij te bekijken en vragen aan de organist te stellen 

 11.30 uur Lezing Ron Brand over Wim Harzing en het Heilig Hartbeeld op het                

                 kerkplein 

 12.00 uur Meditatief Keienpad met uitleg door Anja Brand 

 14.00 uur Orgelspel door Ed van Aken, met na afloop de mogelijkheid om het  

                orgel van dichtbij te bekijken en vragen aan de organist te stellen 

 14.30 uur Lezing Ron Brand over Wim Harzing en het Heilig Hartbeeld op het  

                kerkplein 

 15.00 uur Meditatief Keienpad met uitleg door Anja Brand 

 

 11.00 -16.00 uur   -     speurtocht Dieren in de kerk voor kinderen 

- diashow over de restauratie van de kerk en het orgel 

- rondleidingen door kerk en pastorie 

- mogelijkheid om het orgel te bekijken 

Toegang gratis  

(Corona maatregelingen van toepassing voor de veiligheid) 


