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Beste ouders, 

 

Heeft u de krant van deze week al gezien? Op de voorpagina staan de 5 directeuren van de  
St. Jozefschool van de afgelopen 50 jaar. Daarmee trappen we het jubileum officieel af. In het 
bijbehorende artikel kunt u lezen hoe het allemaal begon: 
Het kerkbestuur wilde graag nog een katholieke basisschool, dus werd de school gestart. Bijna alle 
kinderen zaten al ergens op school, dus ging de eerste directeur, Ben van Spelde, langs de deuren 
om te vragen of er nog kinderen waren die naar de Jozefschool konden komen.  

 

Gelukkig hoeven we dat tegenwoordig niet meer te doen en kunnen we die tijd nu steken in het 
onderwijs én de voorbereiding van een mooi jubileum. Op Facebook zijn we gestart met de oude 

klassenfoto’s van groep 8. Met terugwerkende kracht worden elke week twee foto’s geplaatst, 
zodat we uiteindelijk in het voorjaar eindigen met de laatste foto die we hebben van 1971-1972. 
Kent u mensen op de foto? Attendeer ze dan op de link naar de reünie.  

 

Bent u zelf oud-leerling en heeft u nog leuke anekdotes over vroeger? Deel ze dan met ons, zodat 
ze een plek kunnen krijgen in het jubileumboek. We gaan er een feestelijk jaar van maken!  

 

Met vriendelijke groet, 
Jos Dohle 
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Alvast Noteren 

 

Vrij 22-9   Uitreiking School op Seef 
Woe 27-9  Jaarvergadering OR 
Woe 27-9  Start kinderpostzegelactie 
Don 28-9  Spreekuur 
Ma 2-10 t/m woe 4-10 Oud papieractie 
Di 3-10   Studiedag, alle kinderen vrij 
Woe 4-10  Start Kinderboekenweek 
Don 5-10  Landelijke staking leerkrachten, 
   school gesloten 
Woe 11-10  Lijnbaltoernooi groep 6 
Don 12-10  Spelletjesmiddag groep 1/2 
Vrij 13-10  Excursie Binnenhof groep 8 
Ma 16-10 t/m vrij 20-10 Herfstvakantie 
Ma 23-10 t/m woe 25-10 Oud papieractie 

Gymkleding 

 

Van enkele ouders is de vraag gekomen 
wat precies de afspraken zijn ten aan-
zien van de gymkleding. Kinderen mo-
gen tijdens de gym een eigen t-shirt en 
korte broek dragen en hebben passende 
gymschoenen nodig. Een hemdje mag, 
zolang deze wel gewoon over de broek valt. Lange mouwen 
zijn in de gymzaal te warm. 

Jumbo sparen voor je school 

 

Net als vorig schooljaar zullen wij ook dit jaar meedoen aan de actie 
“Jumbo sparen voor je school”. Hierbij krijgen mensen bij elke €10,- 

boodschappen bij Jumbo Wassenaar een kaartje (punt) wat ze kun-
nen doneren aan een van de basisscholen. Op basis van alle verdeel-
de punten wordt uiteindelijk een geldbedrag verdeeld over de scho-
len en daarmee kunnen wij speelmaterialen bestellen voor de kin-
deren. Doet u in de actieperiode boodschappen bij Jumbo? Dan kunt 
u de code op het kaartje zelf invoeren op internet of het kaartje in de 
pot voor de Jozefschool stoppen in de supermarkt.  

Jubileumboek en workshops 

 

In juni vinden de activiteiten voor de kinderen plaats rond het jubile-
um. We gaan gedurende het schooljaar een jubileumboek samenstel-
len. Dat wordt ingedeeld in 5 blokken van 10 jaar. In elk blok beste-
den we aandacht aan de kinderen, het personeel, het gebouw, het 
onderwijs en algemene zaken. We willen het jubileumboek aan alle 
kinderen mee kunnen geven en zoeken daarom nog sponsors die 
willen adverteren. Voor een klein bedrag kunt u een advertentie van 
uw bedrijf plaatsen. Heeft u interesse? Neem dan contact op met de 
directie.  
 
Met de kinderen gaan we vier middagen workshops doen. De bedoe-
ling is dat de kinderen zelf kunnen inschrijven op 1 soort workshop 
en daar dan 4 middagen mee aan de slag gaan. Tijdens het open 
huis/schoolfeest laten zij dan zien wat ze gemaakt of geleerd hebben. 
Voor de workshops zoeken we nog mensen die een beroep of hobby 
hebben wat voor de kinderen interessant zou kunnen zijn. Denk hier-
bij bijvoorbeeld aan fotografie, video, schilderen, handwerken, scrap-
booking, circus, iets met dieren enz enz. Heeft u een goed idee en 
wilt u vier middagen helpen? Neem dan contact op met meester Jos 
of juf Petra.  

Instagram 

Sinds vorige week hebben wij naast een  

Facebook, Twitter en Picasa account ook een 

Instagram account! U kunt ons volgen via  

Bsjozef.  



Babynieuws 
In april is juf Inez bevallen van een dochter: Fleur. Dit prachtige nieuws is in de laatste nieuwsbrieven van het afgelopen jaar helaas 
niet meer vermeld. Juf Inez is inmiddels weer aan het werk in groep 8. In de zomervakantie is ook meester Jos voor het eerst vader 
geworden. Hij heeft ook een dochter gekregen: Lize. Meester Jos heeft dit schooljaar op woensdag ouderschapsverlof en zal dan niet 
op school aanwezig zijn.  
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Ouderraad 

 

Vorige week is de schoolfotograaf langs geweest voor het jaarlijkse fotomo-
ment. Alle kinderen zijn leuk op de foto gezet! Uiteraard zijn we allemaal erg 
benieuwd naar het eindresultaat. We hopen dat de foto's zo snel mogelijk 
worden geleverd. Momenteel is nog niet duidelijk wanneer dit zal zijn, maar 
zodra dit bekend is zullen we dit direct laten weten. 
Ook hebben we het jaarverslag 2016/2017 opgemaakt vanuit de ouderraad. 
Daarin is de financiële verantwoording te lezen en te zien wat we allemaal 
met de ontvangen ouderbijdrage hebben gedaan. Het jaarverslag is per mail 
naar alle ouders verstuurd en we nodigen iedereen van harte uit om naar de 

jaarvergadering te komen aanstaande woensdag 27 september om 20.00 
uur. 

Herfstvakantie 

Van maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober hebben de kinderen herfst-

vakantie. Op maandag 23 oktober verwachten wij iedereen uitgerust weer 

op school. 

Lijnbaltoernooi 

Op woensdagmiddag 11 oktober wordt het jaarlijk-

se lijnbaltoernooi voor groep 6 gehouden. Op dit 

toernooi strijden de kinderen tegen de andere Was-

senaarse basisscholen.  

Het toernooi start om 13.00 uur in 

de sporthal. U bent uiteraard van 

harte welkom om de kinderen te 

komen aanmoedigen! 

Excursie gr. 8: Binnenhof/Madurodam 

Op vrijdag 13 oktober gaat groep 8 naar het Binnenhof in Den Haag. De 

kinderen zijn dan al enkele weken bezig met het project “de derde kamer”, 

waarin zij een eigen miljoenennota opstellen en leren hoe de politiek in Ne-

derland in elkaar zit. Dit project sluiten zij af met een bezoek aan de Tweede 

Kamer, Ridderzaal en het Binnenhof. De kinderen moeten om 08.15 uur op 

school zijn. We gaan op de fiets en hopen rond 15.00 uur weer terug te zijn 

op school. Dit kan mogelijk iets later worden. Alle kinderen moeten deze dag 

een lunchpakket meenemen en denk bij slecht weer ook even aan regenkle-

ding.  

Spreekuur 

Op donderdag 28 september is er een spreek-

uur. U treft bij de lokalen de intekenlijsten aan. Zijn 

deze tijden niet geschikt, maak dan een persoonlij-

ke afspraak met de betreffende groepsleer-

kracht(en). 

Kinderpostzegels 
 
Volgende week start de actie 
kinderpostzegels. De kinderen 
van groep 7 & 8 gaan dan de 
wijk in om kinderpostzegels te 
verkopen voor het goede doel. Nieuw dit jaar is dat 
de bestelling ook via een app gedaan kan worden 
bij de kinderen. Uiteraard is ook het oude bestelfor-
mulier nog bij de kinderen beschikbaar. De kin-
deren hoeven net als vorig jaar geen postzegels te 
bezorgen, ze nemen alleen de bestellingen op.  

Uitreiking ‘School op seef’ 

Vandaag hebben alle kinderen rondjes om de school gewandeld of gefietst op hun versierde schoenen of fiets. De prijsuitreiking 

voor de mooiste 3 creaties is morgen om 10.30 uur. Dan komt ook de wethouder het keurmerk School op seef uitreiken. U bent van 

harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. 

Hieronder alvast enkele mooi versierde fietsen! 


