
 

 

 
 

Februari 2020     

   

Dag  Activiteit  Bijzonderheden 

Donderdag 13 februari Eerste rapport groep 3 t/m 7 

Ouderkrant 7 

 

Dinsdag 18 februari 10 minuten avond groep 3 t/m 6 

(groep 7 op 19 feb en 5 maart)  

 

 

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  

 

Maart 2020     

Dag  Activiteit  Bijzonderheden 

Maandag 2 maart Studiedag 

 

 

Alle leerlingen vrij 

 

Dinsdag 3 maart 

 

Weer naar school 

MR vergadering 

 

Woensdag 4 maart Open ochtend kennismaking 

Josephschool  

9.00-11.30 uur 

Donderdag 19 maart  Ouderkrant 8  

Maandag 23 maart  Start huiswerkweek groep 8  

 

Ouderkrant 
 

 13 februari  2020 

 
NR 

7 
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We verwelkomen deze maand een 

heel aantal nieuwe leerlingen. 

In groep 7 is Laura gestart. In groep 1 A 

werden er stoeltjes bijgezet voor Seven, 

Bo, Scott, Max en Hanin. In groep 1 B 

mochten Mace, Daniël en Noah 

aanschuiven 

 

 

Gedurende het schooljaar worden door het starten van vierjarigen de 

kleutergroepen groter. Het is heel fijn dat we veel instroom van jonge leerlingen 

hebben. Tegelijkertijd willen we de leerlingen uit groep 1 en 2 voldoende aandacht 

kunnen geven om hun ontwikkeling te stimuleren. 

We hebben daarom besloten om na de voorjaarsvakantie de groepen gedurende 

de ochtend te verkleinen met inzet van juf Elly, onze onderwijsassistent. 

De kinderen starten en eindigen in hun eigen groep, drinken en eten en spelen 

buiten met elkaar. Gedurende de ochtend werkt een deel van de ochtend groep 1, 

onder leiding van juf Elly, in het extra lokaal. Het programma wordt gemaakt door en 

met de leerkrachten. 

Door de inzet van juf Elly kunnen we de kinderen meer aandacht en ruimte geven.  

Juf Elly is voor de kinderen een bekend gezicht in de school. Mogelijk kent u haar ook 

al van de peuteropstap en van de extra onderwijs ondersteuning die zij aan 

leerlingen van onze school geeft. 

 

In de bijlage leest u dat SKOP op zoek is naar een lid voor de raad van toezicht. Op 

dit moment is er niemand vanuit onze school die lid is van de raad van toezicht. 

Mogelijk leest u dit en bent u geïnteresseerd?   

 

 

In het voorjaar starten weer de sporttoernooien van de 

verenigingen in de buurt. Wij doen hier als school heel 

graag aan mee. 

Een aantal jaren geleden hebben we school en 

Oudercommissie shirts met het logo van de school 

aangeschaft. Echter nu is er een nieuw logo en willen we 

heel graag dat onze kinderen met het mooie nieuwe logo 

zichtbaar zijn tijdens de sporttoernooien.  

 Drukte in groep 1 /2  

                              Welkom op school 

 Nieuwe sportshirts wie helpt? 

SKOP zoekt lid voor de raad van toezicht 
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De oudercommissie heeft dit keer geen bedrag tot beschikking om met de aanschaf 

van nieuwe shirts te helpen.  

Om die reden kijken we nu naar mogelijkheden voor financiering. Zo zijn we 

bijvoorbeeld in gesprek over de mogelijkheid van een sponsorloop.   

Nu gaat het om rond de 75 shirts en kunnen we met hulp van een bedrijf van een 

ouder voor rond de €500,00 al shirts aanschaffen. 

Wilt u als ouders de oudercommissie helpen om samen met school dit bedrag bij 

elkaar te krijgen? 

U kunt een bedrag storten op rekening van de OuderCommissie 

NL21INGB0009697120 onder vermelding van  sportshirts . 

Namens de kinderen heel erg bedankt. 

 
 

 

Op donderdag 23 januari j.l is er een ouderavond geweest 

over de Vreedzame school. Mia van Onderwijs Advies en 

trainer van de Vreedzame School heeft uitleg gegeven over 

de methode. In de klassen hebben ouders daarna een 

oefening gedaan zoals de kinderen dit ook leren in hun groep. 

Met een opsteker van hun kind gingen ouders weer naar huis. 

Er waren meer dan 100 ouders. Dat was erg fijn. Zoals Mia ook 

vertelde : “It takes a village to raise a child”  Ouders, school en omgeving met elkaar 

vormen rond een kind een veilige cirkel waarin we kinderen met elkaar opvoeden. 

In de bijlage kunt u weer lezen waar het volgende blok van de Vreedzame School 

over gaat. 

Maandag 2 Maart hebben we als team  een studiedag waarin we ons voorbereiden 

op blok 4.  

 

 

Tijdens het Josephcafé op 29 januari hebben we 

allerlei tips en tops van ouders ontvangen. Hoeronde 

een kleine opsomming. 

Fijn dat Ingrid er is als conciërge. 

Graag wat meer aandacht voor techniek en 

handarbeid. 

Graag wat meer aandacht voor de katholieke 

identiteit van de school bijvoorbeeld naar de kerk 

met kerst. 

Berichtjes van de leerkracht over de groep zijn fijn. 

Houd de warmte vast 

Veel leuke events. 

Fijne kleine betrokken school 

Groente tuin is heel leuk. 

In de MR is over identiteit van de school gesproken. Met het team gaan we hiermee 

aan de slag.  

Ouderavond De Vreedzame School  

 Josephcafé en kletspotten 
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We hebben met het team afgesproken dat we wat meer laten weten over wat we 

doen met cultuur, techniek, handarbeid, muziek in onze lessen. De indruk bestaat 

dat ouders daar niet altijd van op de hoogte zijn. 

Met de MR hebben we ook gesproken over hoe ouders willen geïnformeerd en 

waarover, hoe vaak en op welke manier. Dat blijft een beetje een zoektocht. 

Dank aan de ouders die ons de feedback geven. Dat is heel fijn en daar kunnen we 

wat mee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarlijks wordt in maart de Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd gehouden in ruim 

70 landen. De wedstrijd bestaat uit 24 vijfkeuzevragen, die een leerling waarschijnlijk 

nooit eerder gezien heeft. De moeilijkheid loopt op van eenvoudig tot zeer moeilijk. 

Er zijn vijf niveaus: wizFun, wizKID, wizSMART, wizBRAIN en wizPROF voor leerlingen van 

het basis- en voortgezet onderwijs. In Nederland wordt de kangoeroewedstrijd 

georganiseerd door de Stichting Wiskunde Kangoeroe, Radboud Universiteit 

Nijmegen onder auspiciën van het Koninklijk Wiskundig Genootschap en wordt 

mede mogelijk gemaakt door onder andere de Radboud Universiteit van Nijmegen, 

Denksport, Cito, Zo Zit Dat, Koninklijk Wiskundig Genootschap, Kijk!, enzovoorts. 

 

Ook van onze school hebben afgelopen jaren leerlingen  

aan deze wedstrijd meegedaan. Omdat de reacties altijd zeer positief waren, willen 

we onze leerlingen ook dit jaar in de gelegenheid stellen om aan deze wedstrijd 

mee te doen. 

 

Wil uw kind meedoen? In de bijlage vindt u een inschrijfformulier  

  

 Kangoeroewedstrijd 
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Donderdagmiddag 20 februari vieren wij carnaval op 

school. Het thema dit jaar 

is: Met kleur door de deur!!! 
Dit jaar wordt het feest geleid 

door prins Rohan de Eerste en prinses Pien. Zij zullen er 

voor zorgen dat het een super leuk, knotsgek en 

gezellig carnavalsfeest gaat worden. Alaaf! Wist u dat 

de mantels van de prins en de prinses speciaal voor dit 

gekleurde feest zijn gemaakt door een lieve, creatieve 

ouder van school? Heel veel dank hiervoor. 

 

Alle kinderen mogen deze middag verkleed (en het 

liefst passend bij het thema) naar school komen.  

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. 

Deze middag gaan alle 

kinderen in groepjes de 

spelletjes spelen die de 

kinderen van groep 7 en 

8 hebben 

georganiseerd. Aan het 

einde van de middag 

gaan we nog even met 

onze gekleurde voetjes 

van de vloer.  

 

  

Met kleur door de deur!!! 
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Tijdens de stakingsdag op 30 januari kwamen 

de leerkrachten en onderwijsassistenten van 

de Keizerskroon, de Josephschool, de 

Mariaschool, Het Spectrum en de 

Johannesschool bij elkaar. Op het SKOP-

kantoor aan de Meidoornlaan gingen we 

tijdens de onderwijsstaking met elkaar in 

gesprek. Wat is er zo mooi aan ons vak? Hoe 

kunnen we dat laten zien aan de omgeving? 

En hoe kunnen wij als leerkrachten 

laten zien hoe  

fijn het is om voor SKOP te werken?  
Alle ideeën samen geven SKOP 

inspiratie. We willen de jeugd van nu 

laten zien dat leerkracht een 

prachtige beroepskeus is, waarin je 

écht iets voor een ander kunt 

betekenen!  
 

Een aantal  leerkrachten zijn bij de demonstratie in Rotterdam aanwezig geweest. 

Verder heeft iedereen de twee dagen benut achterstand in administratie en 

voorbereiding voor de lessen te gebruiken. Dit lukt  gedurende het jaar niet of 

nauwelijks omdat we onvoldoende invallers hebben om de dagen “buiten” de 

groep aan de leerkracht te kunnen geven. 

 

 

 

 

 

 

 Leerkracht, een prachtig vak! 
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Herfstvakantie   19-10-2020 t/m 23-10-2020 

Kerstvakantie   21-12-2020 t/m 01-01-2021 

Voorjaarsvakantie  22-02-2021 t/m 26-02-2021 

Goede Vrijdag + Pasen  29-03-2021 t/m 05-04-2021 

Meivakantie    26-04-2021 t/m 07-05-2021 

Hemelvaart    13-05-2021 t/m 14-05-2021 

Pinksteren    24-5-2021 

Zomervakantie   19-07-2021 t/m 27-08-2021 
 

 

In periode van 5 maart t/m 23 april gaan de leerlingen van groep 3 t/m 8 tutorlezen.  

Wij organiseren dit 2 keer per week, op maandag en donderdag, 25 minuten per 

keer. 

Het doel is om de leestechniek in tweetallen te oefenen, waarbij een lezer met een 

hoger AVI-niveau de lezer met een lager AVI-niveau begeleidt. We geven de 

leesontwikkeling van de jongere lezer hiermee een stevig impuls. Er wordt daarnaast 

geregeld een 'woordenrace' gehouden, waarbij leerlingen oefenen met het vlot 

lezen van losse woorden. Ook wordt er aandacht besteed aan het vergroten van de 

woordenschat. De oudere lezers krijgen instructie en hierdoor weten zij wat er van 

hen verwacht wordt. Dus; hoe help je, hoe motiveer je, hoeveel lees je zelf en 

hoeveel leest de ander, etc. Met het koppelen van een oudere 

leerling aan een jongere leerling is er ook een sociaal doel: de 

leerlingen leren elkaar kennen, werken samen, geven elkaar 

opstekers, etc. Dit zal het schoolklimaat positief beïnvloeden. 

Vanuit groep 2 zijn er dit jaar ook weer leerlingen die mee gaan 

doen met het tutor-lezen!  

Wij wensen alle leerlingen van veel leesplezier! 

 

Tutorlezen 

Vakantierooster 2020-2021 
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Afgelopen 

dinsdagmiddag 

hebben wij samen met 

collega's, oud collega's 

en vrijwilligers samen 

met Lenie genoten van 

een gezellige high tea. 

Na 17 jaar Josephschool slaat Lenie een 

nieuwe weg in en gaat zij zich verder 

bekwamen in het begeleiden van 

kinderen . 

Wij hebben haar met woorden en een lied bedankt voor het 

werk dat zij al die jaren heeft gedaan op onze school. 

Woorden als originaliteit, oplossend gericht en sfeer 

makend kwamen hierbij naar voren. 

Een duizendpoot met veel talenten. Hierbij denken we 

speciaal aan de schooltuinen en het Josephfeest. 

Wij wensen haar veel succes en plezier met haar nieuwe 

werkzaamheden in de nabije toekomst. 

 

 

 

Dinsdag 28 januari hebben de kinderen van de groepen 5 en 6 

gekeken naar de 

voorstelling: “Straks 

komt er niemand op 

mijn feestje.” Deze 

voorstelling bestond uit kleinkunstliedjes, 

de liedjes waren scherp, spannend, 

grappig, meezingbaar en hadden altijd 

een dubbele bodem. Jasper Smit 

begeleidde zichzelf op de piano of 

gitaar en zong liedjes over allerlei 

onderwerpen die dicht bij de 

belevingswereld van de kinderen staan. De voorstelling ging ook over hoe je liedjes 

kunt schrijven. De kinderen werden uitgedaagd mee te denken over teksten. 

Iedereen heeft genoten! 

  

Afscheid van juf Lenie 

Muziekvoorstelling groep 5 en 6 
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Dinsdag 4 februari is de MR (ouders en leerkrachten) weer bij elkaar gekomen. De 

volgende punten zijn besproken.  

 Evbaluatie Ouderavond de Vreedzame school.  

 Formatie en stagiaires in de school 

 Feedback op de  

 Evaluatie staking van 30/31 januari.  

 Ouderhulpformulier: de laatste puntjes zijn aangepast en binnenkort zal dit 

formulier meekomen in de tas van de leerlingen. Dit formulier is een overzicht 

(met data) van alle activiteiten per klas/schooljaar waarbij hulp van ouders 

nodig is. Hier zullen nu de activiteiten op staan tot aan de zomervakantie. 

Daarna zal het formulier jaarlijks aan het begin van het schooljaar worden 

uitgedeeld.  

 Het SKOP Regelement MR is definitief gemaakt.  

 Rapporten cyclus.  

 Uitleg document sponsoring en werving gelden SKOP. 

 De vragen die opkwamen tijdens de koffieochtend van afgelopen woensdag 

zijn besproken en deels voor op de agenda van de volgende MR-vergadering 

gezet. 

 Het jaarverslag van de MR is definitief vastgesteld.  

 GMR mededelingen; zo is er o.a. een vacature voor de raad van toezicht van 

het SKOP. 

 

De volgende MR vergadering staat gepland op dinsdag 3 maart 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  

 

 

 

 

 

  

Van de MR 

mailto:MR@josephschoolpijnacker.nl
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Het is weer bijna zover!  

 

In overeenstemming met de gewijzigde 

speelvormen van de KNVB worden de 

schoolvoetbal-toernooien ook op deze manier 

gehouden. Dat betekent dat groepen 5 en 6 op 

een kwart veld 6 x 6 spelen en groepen 7 en 8 op 

een half veld 8 x 8. Hierbij spelen gewijzigde 

spelregels een grote rol. De regels krijgen de 

kinderen die zich aanmelden mee om door te 

lezen voor het toernooi.  

 

Bij de 

teamsamenstelling mogen jongens of meisjes 

van een lagere groep meedoen voor 

aanvulling. Bijvoorbeeld een team van groep 

7 heeft maar 7 spelers(sters) dan mag er 

aangevuld worden met kinderen uit groep 5 

of 6. Geen kinderen uit groep 8. Meisjes 

mogen ook meedoen bij jongensteams maar 

jongens mogen niet meedoen met 

meisjesteams. 

Let er bij het samenstellen van de teams op 

dat een team maximaal 3 wisselspelers(sters) 

heeft. 

 

Voor de meisjes is ook dit jaar weer mogelijk 

om trainingen te volgen bij DSVP, en wel op 

woensdagmiddag 25 maart en 1 april (geen 

grap). U wordt later hier nog over 

geïnformeerd.  

 

De winnaars van de finales worden door ons aangemeld bij de KNVB voor de 

regiofinales op 20 mei 2020 en zullen van de KNVB een uitnodiging ontvangen. 

Mocht een team niet beschikbaar zijn op deze dag dan zal automatisch de andere 

finalist worden aangemeld voor de regiofinales.  

 

Hopelijk komen de inschrijvingen komende 

week binnen.  

Mochten er nog vragen zijn, mail naar 

bovenstaand adres of laat de groepsleerkracht 

van uw kind mij even een app-bericht sturen.  

 

Met sportieve groet, Meester Jeroen  

 

Let op, je hebt nog 1 dag om je in te schrijven! 

  Groep 

  

Meisjes Jongens 

8 april 8 8 

15 april 7 7 

22 april 5-6 5-6 

Aanmelden kan via de mail 

naar  

 

jkat@josephschoolpijnacker.

nl  

 
tot en met vrijdag 14 februari  

 

Bij de inschrijving graag 

voornaam, achternaam en 

geboortedatum aangeven.  

Per team is er een 

coach/begeleider nodig. Geef 

graag ook meteen aan als u 

kunt coachen.  

 

 

Schoolvoetbal toernooi 

mailto:jkat@josephschoolpijnacker.nl
mailto:jkat@josephschoolpijnacker.nl
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Trefbaltoernooi in de voorjaarsvakantie 

In de voorjaarsvakantie 

organiseert Team4Talent 

een trefbaltoernooi. Het 

trefbaltoernooi zal 

plaatsvinden op dinsdag 

25 februari in de sporthal van DSVP. 

Kinderen tussen de 6 en 12 jaar kunnen 

zich aanmelden als team of als individu. 

Het trefbaltoernooi is van 13.30 tot 16.00 

uur. Wil jij meedoen aan het 

trefbaltoernooi met een eigen 

samengesteld team of als individu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vriendjes/ vriendinnetjes dag bij Oliveo Voetbal in Pijnacker!  

Op woensdag 26 februari organiseren wij samen met Oliveo Voetbal een 

Vriendjes/Vriendinnetjesdag. Leden én niet-leden zijn van harte welkom! 

Ook zullen er trainers van ADO Den Haag aanwezig zijn. Een unieke kans 

dus! De activiteiten vinden plaats van 14.00 - 16.00 uur en zijn voor kinderen van 6 

t/m 12 jaar. Heb jij ook zo'n zin in deze gezellige voetbalmiddag? Schrijf je dan in via 

de website van 

Team4talent!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van buiten de deur 
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