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Op het moment dat deze Ouderkrant wordt geschreven, zijn we bezig met het 

voorbereiden van het onderwijs op afstand. In een lege school met een klein clubje 

leerlingen voor de noodopvang. Nog volop in kerstversiering, maar met een beetje 

minder kerst gevoel.  

Om met elkaar toch ‘Kerst op school’ een beetje mee te maken, volgt hier een 

kleine foto impressie en een verrassing als u op de link klikt. 
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En toen was alles weer anders 

https://youtu.be/NK3i

JGDzkn4 

 

 

https://youtu.be/NK3iJGDzkn4
https://youtu.be/NK3iJGDzkn4
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In januari mogen we weer nieuwe leerlingen verwelkomen in 

de groep 1B van juf Agnes en juf Carla. Welkom aan Teun, 

Louise, Avery en Leon. We wensen hen een hele fijne tijd op 

de Josephschool. 

 

 
De instroom van leerlingen in groep 1 verloopt goed. Dat is natuurlijk fijn, 

maar we willen ook alle broertjes en zusjes een plekje geven. Wilt u er aan 

denken dat u uw andere kinderen inschrijft. U kunt bij de leerkracht een 

inschrijvingsformulier vragen. 

 
Maandag 30 november hebben de kinderen uit groep 8 hun diploma voor mediator 

ontvangen. De afgelopen weken 

hebben zij een cursus leerling 

mediatie gevolgd en ze zijn 

allemaal geslaagd!! 

De mediatoren zullen na de 

kerstvakantie andere kinderen op school helpen bij het 

oplossen van conflicten met behulp van een stappenplan. 

We zijn super trots en wensen ze veel succes!! 

 

 

 

Wij kijken terug op een geslaagd Sinterklaasfeest. De 

rommelpieten zijn op school geweest en zij hebben, 

naast heel veel rommel, ook een cadeautje en een 

zakje kruidnootjes achtergelaten.                                                                       

De kinderen van groep 1 t/m 5 hebben online bingo 

gespeeld met Sinterklaas. De eerste keer lukte het niet 

om bingo te krijgen, maar de tweede keer wel. Een paar 

dagen later stond er ineens een rode tas in de klas met 

bingoprijsjes voor iedereen. 

Welkom 

Inschrijven broertjes en zusjes 

Beetje oud nieuws maar toch ….Sinterklaasfeest 

Mediatorendiploma 
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Vier december was het eindelijk zo ver dat Sinterklaas op 

school kwam. Met de hele school hebben we hem buiten 

opgewacht, toegezongen en hartelijk welkom geheten. 

Eenmaal binnen is hij lekker op zijn rode troon gaan zitten en 

zijn de kinderen van groep 1 t/m 5 allemaal  bij hem langs 

geweest om even met hem te praten en een liedje, dansje of 

iets anders te laten zien of horen. Iedere groep ging terug naar 

de klas met een zakje kruidnootjes en een cadeautje. De 

kinderen van groep 6 t/m 8 hebben prachtige surprises 

gemaakt. Zij hebben gezellig met elkaar de surprises uitgepakt 

en hun gedicht voorgelezen. Wat een mooie creaties zijn er 

weer gemaakt. Het waren drie geslaagde weken! 
 

 

 

 

ELLF gezondheidsdiensten heeft Sinterklaas een beetje 

geholpen met het kopen van kruidnootjes. Zo kon de Sint 

aan alle kinderen van de school een mooi voorverpakt zakje 

kruidnoten geven. Dank je wel! 
 
 

 

Op woensdag 4 november en dinsdag 17 november j.l. heeft de MR (ouders en 

leerkrachten) online vergaderd.  

Op 4 november is er vergaderd over de TSO-maatregelen. 

Op 17 november zijn onderstaande punten besproken: 

• Mededelingen: de werkdrukregeling. Dit loopt. De vakantieregeling is nog niet 

vastgesteld. 

• Het vaststellen/goedkeuren van de notulen van de vorige MR vergadering. 

Deze notulen zijn voor zowel ouders als leerkrachten opvraagbaar bij de MR. 

• Het jaarplan is vastgesteld. In dit jaarplan staat o.a. vermeld welke 

aandachtspunten de school voor dit schooljaar heeft. 

• De TSO-maateregelen zijn besproken. De school ervaart een positieve 

verandering. Er blijven tijdens het overblijven nu minder kinderen op school, 

waardoor er minder TSO-medewerkers nodig zijn en er dus minder 

volwassenen binnen de school komen. De TSO-maatregelen die zijn 

opgesteld blijven voorlopig gelden. 

• Doordat er goed geventileerd moet worden, is het regelmatig koud in de 

klassen. Zeker wanneer de buitentemperatuur omlaag gaat, zou dit vervelend 

kunnen zijn voor de leerlingen en leerkrachten. Er wordt besproken dat er ook 

tussendoor geventileerd kan worden, bijv. in de pauzes. En dat de 

temperatuur van de verwarming nog omhoog kan. Verder kan er ook worden 

gekozen om alleen de ramen een kiertje open te zetten en de klassendeur 

dicht, of andersom.  

Bericht van de MR 

Bedankt! 



2020-2021 Ouderkrant aflevering 4 

• De jaarplanning van de MR is besproken en vastgesteld.  

• De begroting is besproken. 

• Nieuwe ontwikkelingen vanuit de gemeente. Er komen drie kindcentra in 

Pijnacker-Noord, waaronder op de Josephschool. Het is nodig voor de 

Josephschool om een integraal kindcentrum te worden om goed te kunnen 

blijven bestaan. Dit alles gaat waarschijnlijk vanaf 2023 spelen.  

• Het ‘Protocol te laat komen” is besproken en vastgesteld. 

• Achterstanden Corona: in de pers wordt op dit moment veel gesproken over 

eventuele onderwijsachterstanden die leerlingen zouden hebben opgelopen 

i.v.m. de corona periode. Vorig schooljaar is het niet gelukt om alles nog te 

toetsen, maar zoals het er nu uit ziet zien de leerkrachten op de Josephschool 

geen hele grote achterstanden bij leerlingen. Soms wel bij bijv. begrijpend 

lezen, maar dit was de verwachting bij leerlingen die daar niet zo sterk in zijn.  

• Dit jaar wordt de IEP toets afgenomen voor groep 8 i.p.v. de CITO toets. 

• GMR: vanuit de GMR waren er géén mededelingen. 

• AnneMarie vervangt Edith in de MR zolang dit nodig is.  

 

De volgende MR-vergadering staat gepland op dinsdag 26 januari 2020.  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  
 

 

 

mailto:MR@josephschoolpijnacker.nl
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Van buiten de school 


