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September 2019 

Dag  Activiteit  Bijzonderheden 

Maandag 2 september Eerste schooldag  

Woensdag 

4 september 

10-minuten inloopmiddag bij de 

groepsleerkracht 

Vanaf 12.30 uur 

Vrijdag 6 september Ouderkrant 1  

Maandag 16 t/m vrijdag 

20 september 

Nationale schoolbrengweek Allemaal lopen of 

fietsend naar school 

Dinsdag 17 september Mad Science show 15.30 uur 

Donderdag 19 september Informatieavond groep 1 t/m 8 Tijden volgen 

Vrijdag 20 september Studiemiddag SKOP  Alle leerlingen vanaf 

12:00 uur vrij. 

 

Dinsdag 24 september Schoolreisje groep 1 t / m 7 

MR vergadering 

 

Woensdag 25 september Kinderpostzegels groep 8  

 

Vrijdag 27 september Fietscontrole groep 8  

Oktober 2019 

Dag  Activiteit  Bijzonderheden 

Dinsdag 1 Oktober  Start Kinderboekenweek 

 Mad Science 

 

15.30 uur 

Woensdag 2 oktober Inloop ochtend in de groep 

Josephcafé 

8.30 -8.45 uur 

8.45 -9.30 uur 

Donderdag 3 oktober Studiedag  Alle leerlingen vrij. 

 

Vrijdag 4 Oktober  Ouderkrant 2  

Dinsdag 8 Oktober Mad Science 15.30 uur 

Donderdag 10 oktober  Afsluiting Kinderboekenweek 

Gr. 1 t/m 8 

Startgesprekken avond groep 3 t/m 7 

 

 

Tijden volgen 

Vrijdag 11 Oktober Her-controle fietsen groep 8 

Controle fietsverlichting groep 2 t/m 7 

 

Maandag 14  t/m vrijdag 

18 oktober 

Kamp groep 8 

 

Groep 8 komt vrijdag 

terug 

Donderdag 17 Oktober Speelgoedmiddag groep 1 en 2  

Vrijdag   18 Oktober Continurooster Groep 2 en 3    12.00 

vrij 

Groep 4 t/m 8  14.00 

vrij 

21 t/m 25 Oktober Herfstvakantie  

Dinsdag 29 Oktober Mad science 15.30 uur 

             
  
  

  
  

Ouderkrant 
  

6 september 2019     

NR  
 1 
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Afgelopen maandag was de eerste schooldag. Het was fijn 

om alle kinderen en hun ouders weer te mogen verwelkomen. 

 

We zijn maandag ook gestart met het project De Vreedzame 

School. In de bijlage vindt u de eerste nieuwsbrief. 

 

We wensen alle groepen heel veel succes dit schooljaar. 

 

 

 

 

 

 

 

Het schoolplan 2019-2023 is het beleidsdocument waarin we aangeven welke keuzes 

we als team gemaakt hebben voor de komende 4 jaar voor de Josephschool. 

Het schoolplan is door de MR goedgekeurd vlak voor de zomervakantie. 

U kunt ons schoolplan lezen via de website van onze school. 

 

http://www.josephschoolpijnacker.nl/userfiles/500864 

 

 

 

 
 

Komende weken zullen er weer wat stoeltjes worden 

bijgezet voor: 

Lyam in groep 5 en voor Bradley, Casey, Riley, Sienna, 

Nayher, Isha en Emmeline in de groepen  1 / 2. 

We wensen hen heel veel plezier en succes bij ons op school 

 

 

 

 

Mijn naam is Chantal Bossaert, ik ben 37 jaar oud en woon 

samen met mijn vriend Jeroen in Leidschendam.  

Op de Josephschool mag ik aankomend schooljaar op 

donderdag voor groep 6 staan.  

Deze eerste schooldag vond ik erg fijn. Ik voel mij welkom op 

de Josephschool door de behulpzaamheid en positiviteit van 

de collega’s en  kinderen waarmee ik al kennis heb mogen maken. 

In mijn vrije tijd ga ik regelmatig fitnessen, hou ik van lezen, shoppen, koken en 

reizen.  

Tot ziens, 

juf Chantal 

  

Nog een nieuwe gezicht 

 

 

 

 

Welkom op de Josephschool 
 

 Een frisse start 

 

 

 

 

Schoolplan 2019-2023 

 

 

 

http://www.josephschoolpijnacker.nl/userfiles/500864
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Vanaf groep 5 werken we met 

SNAPPET. SNAPPET is een tablet 

waarop de kinderen nadat de 

leerkracht de goede instructie 

heeft gegeven kunnen 

oefenen in hun eigen tempo 

en op eigen niveau. Dat werkt 

heel fijn. Om die reden 

hebben we dit jaar voor de 

groepen 7 en 8 een grotere 

tablet aangeschaft. We 

wilden u graag laten zien hoe 

de grotere tablets er nu uit 

zien.  

De kinderen zijn er erg blij mee. 

Het toetsenbord is apart en het 

beeldscherm is veel groter. 

 

 

 

 

 

 

 

In de week van 16 september is de jaarlijkse Schoolbrengweek georganiseerd door 

School op Seef en Veilig Verkeer Nederland. 

Wij doen hier als school graag aan mee, omdat wij het heel belangrijk vinden dat 

onze leerlingen al van jongs af aan leren op een veilige manier deel te nemen aan 

het verkeer en hoe kan je dit beter leren dan door zelf te doen. 

 

Wij vragen u ouders om op Woensdag 18 en Vrijdag 20 september op de fiets of 

lopend naar school te komen. Lukt dit bijv. in verband met werk niet, parkeer de 

auto dan een straatje verder en kom het laatste stukje lopen. Onze 

verkeersbrigadiers helpen graag om het drukke kruispunt over te steken.  

 

Als u wilt, kunt u zich als ouder opgeven om mee te doen aan de Schoolbrengweek 

via https://belofte.schoolopseef.nl/ . Wij kunnen dan als school een leuke prijs 

winnen!  

  

Schoolbrengweek 

 

 

 

SNAPPET  

 

 

 

https://belofte.schoolopseef.nl/


2019-2020 Ouderkrant aflevering 1  

   

 

 

 

Is er thuis te weinig geld om je kind te laten sporten of 

iets aan kunst en cultuur te laten doen? Het 

Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds 

Sport & Cultuur betaalt de contributie / het lesgeld en 

eventueel de benodigde attributen. Zo kunnen ook 

kinderen uit gezinnen waar weinig geld is, lid worden 

van een sportclub of een dans, muziek, kunst – of 

theaterschool. 

 

Hoe werkt het? 

Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag 

indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan 

alleen gedaan worden door een intermediair. Hij of zij kent de spelregels en weet of 

je kind in aanmerking komt. Wil je een aanvraag indienen? Vul dan een van de 

ouder verwijskaarten in, te verkrijgen op de basisschool van jouw kind en lever deze 

weer in op school. Na ontvangst van de aanvraag zal de intermediair van 

Team4Talent contact met je opnemen. 

De intermediair van Team4Talent is: Thomas Hulzinga 

 

Wat is het bedrag? 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van de 

contributie / het lesgeld en eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de 

aanvraag, wordt de bijdrage rechtstreeks aan de sportclub of vereniging betaald. 

Je ontvangt eventueel ook een waardebon voor attributen die ingeleverd kan 

worden bij een winkel in de buurt. De intermediair kan daar meer over vertellen. 

 

Meer weten over de werkwijze? Ga naar de website 

www.jeugdfondssportencultuur.nl  

 

 

Dit najaar start er weer een nieuwe groep kinderen aan de 

voorbereiding van hun heilige Vormsel. Wij nodigen u en 

uw kind van harte uit voor de informatieavond op dinsdag 

17 september, van 19.30-21.00 uur in het Parochiehuis van 

Nootdorp aan de Veenweg 36. Tijdens deze bijeenkomst 

krijgt u informatie over de voorbereidingen, in de kerk en 

daarbuiten. Ook zullen we toelichten op welke manier u als 

ouder/verzorger hierbij betrokken kunt zijn. U kunt uw kind aanmelden tot uiterlijk 14 

september a.s. Deze informatieavond is geheel vrijblijvend en u bent van harte 

welkom. Nadere informatie bij pastor Halin (pastorhalin@parochiechristuskoning.nl) 

of via vormsel@parochiechristuskoning.nl 

Datum Eerste Heilige Communie is14 juni 2020, 11.00 uur. 

 

Jeugdfonds Sport & Cultuur 

Informatieavond Vormsel 

http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/
mailto:pastorhalin@parochiechristuskoning.nl
mailto:vormsel@parochiechristuskoning.nl
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Secretariaat Parochiekern H. Joannes de Dooper 

Oostlaan 38 

2641 DL Pijnacker 

015-3692480 

Geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.00 uur 

Email: secretariaatpijnacker@parochiechristuskoning.nl 

Website: www.parochiechristuskoning.nl 

 

 

                                

                                                  

 

Feest in Noord! 

Zaterdagmiddag 14 september is er voor 

kinderen uit Noord een spelletjesmiddag 

rondom De Acker, georganiseerd door 

wijkvereniging Pijnacker-Noord en 

wijkgemeente De Acker. 

Vanaf 15.00 kun je sjoelen,steltlopen, doelschieten, vilten, spiraal spel en nog meer 

leuke en  sportieve activiteiten. Natuurlijk is er ook iets lekkers voor de kinderen. 

Alle kinderen maar ook ouders of belangstellenden zijn welkom voor een ontmoeting 

met elkaar in Noord. 

Ontmoet hier misschien je buurman of je buurvrouw! 

NA DE JEUGDACTIVITEIT, GAAT Rond 16.00 de BBQ aan. 

De BBQ is een initiatief van de gezinnen waarvan de vrouwen wekelijks samen 

komen op dinsdagochtend in De Acker. 

Zij nodigen de kinderen en hun ouders uit om deel te nemen aan de BBQ. 

Iedereen neemt zelf wat lekkers mee voor op de BBQ of een andere lekkernij. 

Zo delen we met elkaar de maaltijd. 

Rond 18.00 uur is het feest in Noord voorbij. 

Een MOOIE kans om elkaar te leren kennen in PIJNACKER Noord! 

Waar: Rondom de Acker op Park Berkenoord 2 
 

 

Kindervoorstelling Aadje Piraatje in gevaar (4+)  

 

Zaterdag 28 september  

Zet hem alvast maar in je agenda: 

zaterdag 28 september om 10.30 u 

in Pijnacker of om 13.30 u in 

Nootdorp!  Stichting De 

Verbeelding organiseert weer een 

gratis voorstelling voor kinderen 

vanaf 4 jaar en voor de bewoners 

van IPSE de Bruggen Nootdorp. Dit jaar Aadje 

Piraatje in gevaar. Deze interactieve voorstelling 

is gebaseerd op het gelijknamige boek van 

Marjet Huiberts en Sieb Posthuma en wordt uitgevoerd door theaterduizendpoot Ton 

Meijer.  

Interactief 

Samen met de kinderen gaat Ton op reis met Aadje en alle andere piraten aan 

Van alles en nog wat van buiten de school 

mailto:secretariaatpijnacker@parochiechristuskoning.nl
http://www.parochiechristuskoning.nl/


2019-2020 Ouderkrant aflevering 1  

   

boord. Je leert alle piraten kennen die met Aadje en zijn vader meevaren. We doen 

een zeebeenoefening op de muziek van Richard Wagner. Ook moeten we spelen 

alsof we hoofdpijn hebben en daarvoor een vies drankje moeten drinken, want 

Aadje is ziek. Maar er gebeurt nog veel meer ………….. 

Kaarten vanaf 1 september 

Durf jij met Aadje Piraatje mee op reis? Vanaf 1 september zijn gratis 

toegangskaarten af te halen: voor de voorstelling om 10.30 uur in Pijnacker (locatie 

CJMV-gebouw, Kerkweg 24) bij Het Moortje, Stationsstraat 31 en Kantoorboekhandel 

Van Atten, Emmapark 110, beide te Pijnacker. 

Voor de voorstelling om 13.30 uur in Nootdorp (locatie IPSE de Bruggen) zijn kaarten 

af te halen bij Drogisterij Aad van Leeuwen, Dorpsstraat 68 en bij IPSE de 

Bruggen/Receptie, Brasserskade 4, beide te Nootdorp. 

 

Hopelijk tot ziens op zaterdag 28 september! 

www.deverbeelding.nu/www.tonmeijer.com/www.vanaf2.nl 

 

Kinderyoga gaat weer van start 

 

Vind jou kindje het fijn om te bewegen? Leuk om 

yoga is te proberen? Of misschien al een keer 

yoga gedaan en vond dit zo leuk? 

School kan heel druk zijn. Veel leren, onthouden, 

opletten, vriendjes en vriendinnetjes, lang stilzitten. 

Dat is niet altijd even makkelijk. Yoga is naast 

school fijn om te doen. Het verbind je met je 

lichaam doordat je beweegt en 

ademhalingsoefeningen doet, het verbetert je concentratie omdat je alle aandacht 

bij jezelf mag  

houden. Daarnaast ga je mediteren waardoor je rust in  

de geest en happy feelings krijgt. 

Kom je een keer kijken of je het leuk vind? 

Wanneer: 16 september 

Dag: Maandag  Waar: Gymzaal 

Kosten: 6 lessen 7,50 p/l Tijd: 15:30 tot 16:30 

 

Aanmelden: info@vrijinjelichaam.nl 

Vragen bel naar 0624112039 

 

Namasté Debby 

 

http://www.deverbeelding.nu/www.tonmeijer.com/www.vanaf2.nl
mailto:info@vrijinjelichaam.nl
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Kidsrun 

 

Hallo ouders en kinderen, 

 

Wij hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie 

hebben gehad. Nog even en de kidsrun in 

Pijnacker gaat weer van start. Op zondag 8 

september hopen we heel veel kinderen te 

zien. 

Hebben jullie er zin in om te gaan rennen? Na 

afloop krijg je een mooi aandenken.  

Schrijf je snel in op 

www.halvemarathonoostland.nl 

Het wordt een feestje! Op het Raadhuisplein is 

de hele dag van alles te beleven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.halvemarathonoostland.nl/

