
 

 

 

 

Januari 2020 

Dag    Activiteit  Bijzonderheden 

Maandag 6 Januari  Weer naar school  

Dinsdag 14 Januari  MR vergadering  

Vrijdag 17 Januari Ouderkrant 6  

Donderdag 23 Januari 

 

Ouderbijeenkomst 

de Vreedzame 

School 

19.00 uur tot 20.30 

uur 

Woensdag 29 januari Inloop ochtend in de groep 

Josephcafé 

8.30 -8.45 uur 

8.45 -9.30 uur 

 

 

Februari 2020       

Dag  Activiteit  Bijzonderheden 

Dinsdag 4 februari Spelletjesmiddag groep 1 en 2 

 

14.15-15.15 uur 

Donderdag 13 februari Eerste rapport groep 3 t/m 7 

Ouderkrant 6 

 

Dinsdag18 februari 10 minuten avond groep 3 t/m 7  

Donderdag 20 februari Carnaval 

 

 

Vrijdag 21 Februari Continurooster Groep 2 en 3    

12.00 vrij 

Groep 4 t/m 8  

14.00 vrij 

25  t/m 28 februari  Voorjaarsvakantie  

 

 
 

Ouderkrant 
 

 17 januari 2020 

 
NR 

6 
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Mocht u het bericht in Ouderportaal hebben gemist hierbij de tekst uit Ouderportaal 

 

Zoals u misschien al heeft gehoord, hebben de vakbonden van onderwijspersoneel 

voor donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 een staking aangekondigd in het 

onderwijs.  

Veel collega’s van onze school hebben aangegeven dat zij gebruik willen maken 

van hun stakingsrecht.  

 

Daarom zal onze school op 30 en 31 januari gesloten zijn. 

 

De vakbonden vragen de regering en de Tweede Kamer om structureel extra geld 

vrij te maken voor het behoud van de kwaliteit en de voortgang van het onderwijs. 

Met name het lerarentekort en de werkdruk die dat oplevert voor het aanwezige 

personeel zijn een risico voor die voortgang en kwaliteit. Als een stakingsoproep 

wordt gedaan voor vakbonden, hebben de werknemers in de sector het wettelijke 

recht om op die dag te staken.  

 

Ook bij ons op school is het tekort aan leerkrachten voelbaar. Er staat nog steeds 

een vacature open voor een leerkracht voor 4 dagen per week. Hier komen geen 

externe kandidaten op af. Bij ziekte kunnen we slechts een beroep doen op een 

klein aantal vervangers. Veelal werkt een collega extra om te vervangen. 

Verder hebben leerkrachten vanuit de CAO recht op dagen buiten de groep 

gedurende het jaar om hun werk voor de groep te kunnen voorbereiden. Dit is 

noodzakelijk om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen waarborgen. Op dit 

moment hebben we onvoldoende inval om de leerkrachten de uren buiten de 

groep voldoende te kunnen geven. 

 

Ons team heeft besloten om tijdens de stakingsdagen deel te nemen aan een 

manifestatie en de overige tijd te besteden aan achterstallige administratieve 

werkzaamheden waar normaal geen tijd voor is. 

 

Het bestuur van SKOP maakt zich er sterk voor dat elke leerling goed onderwijs krijgt. 

Voor goed onderwijs is het belangrijk dat er genoeg leerkrachten zijn, dat ze goed 

zijn opgeleid en voldoende tijd hebben om hun werk te doen. De voorgenomen 

staking geeft uitdrukking aan een breed gedeelde wens om voor langere duur extra 

te investeren in het onderwijs. Er is dan ook begrip voor dat de onderwijsvakbonden 

tot deze staking oproepen. Daarom heeft ook ons bestuur besloten om geen salaris 

in te houden van stakend personeel  

 

Het spijt ons dat u mogelijk ongemak zult ondervinden van deze staking. Wij doen dit 

niet alleen voor uw kinderen nu, maar ook voor de toekomst. De kinderen hebben 

recht op goed onderwijs verzorgd door enthousiaste gekwalificeerde leerkrachten 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mariëtte Neijenhuis 

Directeur Josephschool. 

Staking 30 en 31 januari. School gesloten 
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U heeft van uw kind al een uitnodiging ontvangen. Zet het 

in uw agenda.  

Donderdagavond 23 januari van 19.00-20.30 uur  

 

 

Tijdens het Josephcafé op 29 januari kunt u met elkaar 

onder meer napraten over de ouderavond en allerlei 

zaken die met school te maken hebben. We gebruiken 

daarbij kletspotten. En u kunt nader kennismaken met 

Ingrid onze conciërge.  

 

Mijn naam is Ingrid, jullie nieuwe conciërge. Ik ben 42 

jaar jong, getrouwd en moeder van 2 dochters. Na lang 

werken bij de Etos, was ik toe aan een nieuwe uitdaging. 

Die heb ik nu gevonden. Ben net bij jullie op school 

begonnen en heb het erg naar mijn zin. 

 

Groetjes, Ingrid 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mijn naam is Dayna Keus, ik ben 22 jaar en 

woon in Pijnacker. Ik zit nu in mijn laatste 

jaar van de pabo op de Thomas More 

Hogeschool in Rotterdam. Afgelopen jaren 

heb ik al veel ervaring opgedaan en stage 

gelopen door mijn opleidingen.  

 

Vanaf eind januari kom ik in groep 7 mijn 

eindstage lopen. Dit zal in het begin 3 

dagen zijn en later 5.  

Ik zie er naar uit om te beginnen in groep 7 op de Josephschool!  

 

Groet, 

Dayna 

Even voorstellen.. 

Ouderavond De Vreedzame School 
Josephcafé 

 Josephcafé en kletspotten 
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Hallo, 

Wat leuk dat u even de tijd neemt om mijn verhaaltje te lezen. 

Ik ben vanaf maandag 13 januari aanwezig in groep 6 als 

leerkrachtondersteuner. 

U vindt het vast fijn om wat meer over mij te weten te komen en 

daarom zal ik het één en ander over mijzelf vertellen. 

Ik ben een derdejaars student aan de Thomas More 

Hogeschool. In mijn 

eerste studiejaar heb 

ik stage gelopen in de 

groepen 4 en 8. Vorig 

schooljaar heb ik 

groep 1/2 en 6/7/8 onder mijn hoede 

gehad. Tot begin januari van dit jaar liep ik 

stage in groep 8 van de Mariaschool. Ik zal 

bijna elke week op maandag, dinsdag en 

woensdag aanwezig zijn in groep 6. 

Ik ben 22 jaar en ik woon in Berkel en Rodenrijs. In mijn vrije tijd voetbal ik graag. Ook 

vind ik het leuk om gezelschapsspellen te spelen met mijn familie en vrienden. 

Op de Pabo leer ik veel over onderzoekend en ontwerpend leren. Hierbij werk je aan 

de 21e-eeuwse vaardigheden. Kritisch denken en samenwerken 

zijn hier enkele voorbeelden van. In de komende periode gaan 

we hier in de klas mee oefenen. 

 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Als u 

nog vragen heeft, kunt u deze altijd aan mij stellen. 

Timo   

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hallo allemaal, 

Vanaf 17 februari t/m 11 juni sta ik (Marjolein) in groep 3 voor de 

klas. Ik ben Marjolein en zit in het 3e studiejaar van de pabo in 

Rotterdam (Hogeschool Thomas More). Het komende halfjaar ga ik 

het traject werken en leren uitvoeren op de 

Josephschool. In het algemeen ben ik elke 

woensdag en donderdag aanwezig. Twee 

keer ben ik een hele week aanwezig en soms 

ook enkele losse dagen. Momenteel vragen 

ze bij veel basisscholen naar leerkrachten. 

Omdat ik de pabo doe hebben 

(stage)scholen ingezien dat ze stages goed 

kunnen koppelen aan het lerarentekort. In 

het begin zal ik in groep 3 staan en zal juf 

Mariëtte of juf Laura ook aanwezig zijn. Maar 

naarmate ik vaker in de klas ben geweest zal 

ik alleen voor de klas staan. In het begin is de 

Een extra leuk weetje is dat ik al een keer 

eerder heb stagegelopen op de 

Josephschool. Toen ik in pabo studiejaar 

1 zat (2017-2018) heb ik van september 

t/m december stagegelopen in groep 4 

bij juf Anne Marie en juf Saskia. De 

leerlingen die toen bij mij in de klas zaten 

zullen me vast nog wel herkennen als ze 

me zien. Ik ben benieuwd hoe het met 

de leerlingen gaat en sta open voor een 

praatje. Kom gerust even langs, zal ik 

zeggen! 

 

Ik vind het belangrijk dat ieder 
kind zich gezien en gehoord 

voelt en dat kinderen met plezier 

naar school komen. Dit zijn 
voorwaarden voor kinderen om 

te kunnen ontwikkelen. 
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hulp van Juf Mariëtte en Laura erg fijn. Ze 

zullen me tips en tops geven bij de lessen 

die ik geef en activiteiten die ik verzorg. 

Ik sta open om te leren en wil graag een 

band opbouwen.  

 

Groetjes Marjolein 

 
 

 

 

 

Donderdagmiddag 20 februari vieren wij carnaval op 

school. Het thema dit jaar 

is: Met kleur door de deur!!! 
Alle kinderen mogen deze middag verkleed (en het liefst 

passend bij het thema) naar school komen. Het zal een 

leuke, gezellige en vooral knotsgekke middag worden. 

Alaaf!  

Mocht het niet noodzakelijk zijn dat uw kind op school eet, 

willen wij u vragen of uw kind die dag thuis kan eten. Zodat 

hij of zij zich rustig kan verkleden en voorbereiden op het 

feest. Voor kinderen waarbij dit niet kan, is er gewoon de mogelijkheid om over te 

blijven. 

Voor dit feest zijn wij nog wel op zoek naar ouders die kunnen helpen de hal feestelijk 

te versieren. Dit gaan we doen op die ochtend tussen 11.00  en 12.00 uur. Graag 

horen wij wie er kan komen helpen. Meldt u aan bij juf Carmen 

ac@josephschoolpijnacker.nl  

 

 

Ook zoeken wij ouders 

die handig zijn met 

naald en draad om 

een prinsen- en 

prinsessencape te 

maken. Of heeft u dit 

toevallig in uw kast 

hangen, dan horen wij 

dat ook graag. 

 

 

 
  

Carnaval 
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De Oudercommissie (OC) helpt bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten die 

niet strikt met het lesgeven te maken hebben zoals de jaarlijkse Sinterklaasviering, het 

schoolreisje en de schoolfotograaf.  

De huidige OC leden zijn: Esmaralda Bazuin,  Moniek Birkett, Monique van Doorn, 

Claudia van Eijk, Jennifer de Haan, Angelique Vollebregt, Miranda de Vogel en 

Amanda Wolvekamp. We vergaderen ongeveer 1 keer in de 6 weken. Voor dit 

schooljaar staan er vergaderingen gepland op de volgende data: 

woensdag 5 februari 

woensdag 25 maart 

woensdag 13 mei 

woensdag 24 juni 

Mocht je interesse hebben in wat de OC doet, ideeën hebben voor activiteiten of 

een ander onderwerp voor op de agenda,  spreek ons gerust aan of stuur een 

mailtje naar oc@josephschoolpijnacker.nl  

Van de oudercommissie 

mailto:oc@josephschoolpijnacker.nl

