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Activiteiten bibliotheek 

  

De bibliotheek viert haar 10 jarig jubileum in de Langstraat met een 
aantal leuke activiteiten voor de kinderen. Er zijn nog twee activiteiten in 
de komende dagen: 

 zaterdag 29 juni, van 8.00 - 9.00 uur: Feestelijk Voorleesontbijt, 
GRATIS (vol = vol), leeftijd 4-6 jaar. 

 zondag 30 juni, van 10.30 - 12.00 uur: CineMini, Kikker en Var-
kentje, kosten € 5,00, leeftijd t/m 7 jaar. 

 

De posters van de aankondiging hangen op het prikbord in de school.  

Beste ouders, 

 

Wat vliegt de tijd en wat is het schooljaar snel gegaan! In deze laatste nieuwsbrief is het tijd 

voor een korte terugblik. We zijn het schooljaar gestart met 8 groepen en eindigen met 9 groe-

pen. Dat doen we met dezelfde leerkrachten, waardoor de druk op vervanging en extra onder-

steuning hoog was. Verschillende acties zijn gevoerd in onderwijsland en gelukkig konden we u 

vorige week de nieuwe formatie bekend maken, waarin we uit kunnen breiden in het nieuwe 

schooljaar en alle groepen weer structureel bezet zijn. 

  

We hebben voor alle leerlingen vanaf groep 4 een Chromebook aangeschaft, geschaatst op de 

Wassenaarse ijsbaan, gesport met de kinderen van de Baptist en heerlijk in de modder gelegen 

tijdens het schoolreisje voor de bovenbouw. Ouders hebben gastlessen verzorgd en zijn op 

verschillende manieren betrokken bij de begeleiding van de leerlingen. Dat hebben we vorige 

maand al gevierd met een geweldig schoolfeest. 

  

Er staan ons de komende weken ook nog mooie dingen te wachten in de komende weken, met 

onder andere het schoolreisje voor groep 1 t/m 4 en de afscheidsmusical.  

Het afgelopen schooljaar hebben wij met heel veel plezier uw kind les gegeven. We kijken 

daarom uit naar komend schooljaar! 

Kort geleden stuurde iemand mij een video met een knipoog, maar waar ook een prachtige zin 

in werd voorgedragen. Je moet de weg niet voorbereiden op het kind, maar het kind voorberei-

den op de weg. Een prachtige zin die helemaal aansluit bij onze missie “Veilig en krachtig van 

binnen, weerbaar en klaar voor buiten” oftewel het kind in een veilige omgeving klaarmaken 

voor de toekomst na de St. Jozefschool. 

 

Kijk gerust (https://www.verus.nl/actueel/blogs/hester-van-de-kaa/de-ware-plaag-van-het-

onderwijs-zijn-wij-de-ouders), geniet van de vakantie en werk ook komend schooljaar weer 

samen met ons aan de toekomst van jullie kinderen! 

 

Met vriendelijke groet, 

Jos Dohle 

Alvast noteren 
Vrij 28-6  Studiedag, alle kinderen vrij 
Vrij 5-7   Schoolreis groep 1 t/m 4 
Vrij 12-7  Musical/afscheid groep 8 
Ma 15-7   Oud papier actie 
Ma 15-7   Rapport 2 
Ma 15-7   Slagbal leerkrachten - groep 8 
Ma 15-7   Spreekuur 
Wo 17-7  Uitwisselingsochtend (groep 8 vrij) 
Vrij 19-7  Pannenkoeken eten en om 12.00 start 
  de zomervakantie 

Schoolschoonmaak 
 
In de week van 8 t/m 12 juli worden alle klassen met behulp van veel 
ouders weer schoongemaakt. Alle kasten worden weer lekker opgeruimd 
en de ramen, tafels en stoelen krijgen een sopje. Dit zijn onderdelen die 
niet standaard door het schoonmaakbedrijf worden meegenomen, dus 
het is hard nodig dat dit twee keer per jaar goed gebeurt. U wordt door 
de klassenouders benaderd of u kunt helpen. Groep 8 en het wissello-
kaal/TT worden een week later gepoetst in verband met de musical. 
Aangezien de TT geen klassenouder heeft, kunnen ouders die daarbij 
willen helpen zich rechtstreeks melden bij juf Petra. Zo kunnen we na de 
vakantie weer fris van start gaan! 

Verkeersexamen groep 7 

 

Alle leerlingen in groep 7 zijn ge-

slaagd voor het verkeersexamen! 

Op donderdag 20 juni zijn door 

twee agenten de diploma’s in de 

klas uitgereikt.  

Uitwisselingsochtend 

 

Woensdag 17 juli is de jaarlijkse uitwisselingsochtend. 
Alle kinderen gaan een kijkje nemen in de groep waar 
ze volgend jaar zitten. De kinderen van groep 8 zijn 
deze ochtend vrij! 

Laatste schooldag 

Het zit er al weer bijna op! Nog drie weken en dan gaan 
we de laatste schooldag van het jaar feestelijk afsluiten. 
Om 11.15 zullen alle groepen naar buiten gaan om te 
kunnen genieten van de heerlijke pannenkoeken. De 
klassenouders zullen u de komende weken benaderen 
met de vraag of u kunt helpen met het bakken van de 
pannenkoeken.   

Tot slot nemen we met onze “diploma-uitreiking” echt 
afscheid van onze groep 8 leerlingen en zal voor alle 
kinderen om 12.00 uur de zomervakantie beginnen. 



 

 

Bladzijde 2/2  27 juni 2019 

Ouderraad 

 

Het is eind juni en de Ouderraad is bezig met de organisatie van de laatste activiteiten van dit schooljaar.  

Op 5 juli a.s. gaan we met de onderbouw naar Oud Valkeveen in Naarden. Oud Valkeveen is een erg leuk park 

met veel attracties voor kinderen uit de onderbouw. Over twee en een halve week staat ook het afscheidsdiner 

van groep 8 op de agenda. De Ouderraad biedt de leerlingen van groep 8 en al het personeel van de  

Jozefschool een diner aan voordat de musical wordt opgevoerd. Ondanks de zenuwen bij de leerlingen is het 

diner altijd een groot succes. De uitnodigingen worden gemaakt in het thema van de musical en deze worden  

binnenkort uitgedeeld aan de leerlingen van groep 8. Op de laatste dag van het schooljaar eten we met alle 

leerlingen pannenkoeken. De ouderraad zorgt voor de pakken meel en we hopen dat er veel ouders een stapel 

pannenkoeken willen bakken. 

 

Dan kunnen we ook terugkijken op een aantal activiteiten. Bij het schoolfeest op 22 mei jl. konden de kinderen 

een speurtocht door de school maken die uitgezet was door de Ouderraad. Bij de speurtocht konden letters 

gespaard worden en uit deze letters ontstond een kreet die verband hield met het thema van de projectweek. 

Bij inlevering hiervan kreeg ieder kind een leuke wereldbol-bal. Een aantal kinderen van de Jozefschool heeft 

meegelopen met de avondvierdaagse. Voor deze kinderen stond er op dinsdag, donderdag en vrijdag een 

standje van school waar ze iets te drinken en/of iets lekkers ontvingen. Op de laatste dag waren er weer  

medailles. Lekkers, drinken en medailles zijn verzorgd door de Ouderraad. Degenen die goed opgelet hebben, 

konden op vrijdagavond het standje van de Jozefschool herkennen aan een nieuwe banner/vlag. Deze vlag 

heeft de ouderraad aangeschaft zodat we bij evenementen nog herkenbaarder zijn. En dan was er natuurlijk 

het schoolreisje van de bovenbouw naar SEC Survival in Almere van afgelopen vrijdag. Mooi weer, veel modder, 

water en enthousiasme waren de ingrediënten van een geslaagd schoolreisje. De vele foto’s zijn het bewijs. 

Informatie van de kerk 

 

Op zondag 7 juli vindt om 11.00 uur de laatste Gezinsviering plaats met 
picknick en auto/fiets zegening In de Goede Herder Kerk (Stoeplaan 4). 
Aansluitend zegent de voorganger de auto ‘s (en ook fietsen) op de 
parkeerplaats van de Goede Herder dit met het oog op de vakantie. Na 
afloop is er een picknick buiten op het gras bij de schaapjes: Iedereen 
wordt verzocht om eigen eten en drinken mee te nemen en iets lekkers 
om te delen. Kleden en buitenspeelgoed 
zijn ook leuk om mee te nemen. 

 

AANMELDEN EHC & VORMSEL SCHOOLJAAR 2019-2020: 
Kinderen die volgend schooljaar in groep 4 of in groep 8 zitten kunnen 
zich aanmelden voor het eerste H. Communieproject (EHC) en het H. 
Vormselproject. De beide projecten gaan van start in september 2019. 
De EHC vindt plaats op 14 juni 2020 in de Sint Willibrordus en het 
Vormsel op 31 mei in de H. Willibrord in Oegstgeest. Meldt u zich vast 
aan via gezinskerk-wassenaar@parochie-augustinus.nl dan ontvangt u 
steeds de actuele informatie. 

Asteroid Day 
 
Het Science centre Delft organiseert voor kinderen van  8-14 jaar “Asteroid 
Day”. Een speciale dag over alles wat zich in de ruimte afspeelt. Dit evene-
ment vindt plaats op zondag 30 juni 2019 van 12.00 -16.00 uur in het Science 
Centre Delft. 
  
Bij betaalde entree (ze accepteren o.a. Museumkaart, CJPpas, etc.) mag  
iedereen gratis deelnemen aan de activiteiten van Asteroid Day. 
  
Meer informatie via: 
Via Facebook - https://www.facebook.com/events/2289161561349359/ 
Via de website - https://www.tudelft.nl/sciencecentre/activiteiten/events/asteroid-day-30-juni-2019/ 

Weet wat ik heb 
 
Sinds deze maand kent Nederland officieel een nieuw 
nationaal platform dat kinderen met een aandoening on-
dersteunt bij het vertellen van hun verhaal in de klas. 
Acht patiëntenverenigingen hebben samengewerkt aan 
dit unieke project: www.weetwatikheb.nl 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u nog meer infor-
matie.  


