
Het Jozelfje

Door Casper & Joek

Puck over Unicef Musical van groep 7

De groep 5 & 6 krant: Begin 2014 hebben we in het atelier gekeken wat een 

artikel is en..... hoe je er zelf een maakt! In groepjes hebben we 

onderwerpen bedacht en een artikele geschreven

1. Hoe ben je op het idee gekomen?

Puck: Ik hoorde een liedje over 
Derde Wereld, ik weet niet meer hoe 
het heet maar mijn Moeder hee het 
nog. En ik had die week een "lmpje 
van bekende Nederlanders gezien 
over de Derde Wereld. Over diarree 
en hoeveel kinderen daaraan doo‐
dgaan en hoe je dat met niet heel 
dure medicijnen kan voorkomen.

2. Maar toen was het nog een idee?

Puck: We zijn met zijn tweeën be‐
gonnen en langzaam kwam de hele 
klas erbij. Het ging snel van een plan 
tot echt oefenen in de pauze. Ten‐
minste met de meisjes van de klas 
want de jongens wilden voetballen. 
(J&V tsss, logisch !)

3. Hoeveel hebben jullie uiteindeli‐
jk opgehaald voor Unicef?

Puck: We hebben 731 euro opge‐
haald. Niet alleen met kaartjes, Juf 
Suzanne hee ook nog Unicef 
spullen verkocht en cake. De actie 
staat op de website van Unicef. Het 
heet ‘Hero for Zero’.

4. En jullie hebben de musical zelf 
bedacht?

Puck: Ja ik heb zelf de liedjes met 
Marie en Catelien bedacht, Paulien 
had mooie dansjes gemaakt, Derk 
en Hielke deden de kostuums en wat 
later is iedereen mee gaan doen

5. Zou je het nog een keer doen?

6. Puck: Ja voor het goede doel wel. 
Maar het is wel moeilijk, tijden af‐
spreken met een hele klas is best wel 
lastig. En een paar kinderen wilde 
geen vrije tijd voor geven.....maar 
uiteindelijk toch bijna de hele 
klas........

(tip van de redactie) Doe het de 
volgende keer onder schooltijd! ;-)

Puck; dat mocht niet!

7. Ging het ook over de derde 
wereld?

Puck: Ja deels, er is scene in het 
ziekenhuis, de dokters daar waren 
niet zo goed opgeleid. Ze doen wat 
ze denken dat goed is. Als je diarree 
hebt lig je vaak in een hangmat met 
een gat in je bil en dan een emmer 
eronder. Maar dat is niet de manier.

8. Helpt het?

Puck: Ja, niet helemaal maar wel een 
beetje. Vorig jaar gingen er 19000 
kinderen dood aan diarree en dit 
jaar 18000. Dus dat is slecht maar 
wel beter dan het was.

9. Denk je dat je het volgend jaar 
gaat doen?

Puck volgend jaar is Serious Request 
in de buurt, Haarlem of Amsterdam 
geloof ik. Dan ga ik ook wat doen! 
Misschien wel een sponsorloop.

10. Okay, nog even kort, wat was 
het stomst en wat was het leukst?

Puck: Het gedoe met oefenen was 
wel het stomst! Het eindbedrag was 
het allerleukst

O o k w a t d o e n ! c h e c k : 
www.unicef.nl/wat-kun-jij-doen/
school/
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Quirine gr 5 en Rozemarijn gr 6 Sportdag  Kinderen die wat 

willen veranderen of iets 

leuk vinden.

Sportdag Interview 

Meester Jorrit

door Tessel en Marijn

Juffen en meesters die wat 

willen veranderen of iets leuk 

vinden

Tobias en Luca zijn de school 

rond gegaan en hebben wat 

kinderen en lerares (en 

zichzelf!) geïnterviewd!

Is Gym op de 

Josepschool 

eigenlijk wel leuk?

Kinderen die wat willen veranderen 
of iets leuk vinden.

Hugo gr6: wil dat het gaat veran‐
deren van een sportdag in een 
sportweek Maud en Zara gr6: meer 
spelletjes Lina en Eva gr5: Ze vinden 
de toernooitjes leuker Jullius gr6 zelf 
groepjes maken Fien gr6 meer sport 
Heleen gr6 dat het moet veranderen 
in sportkamp 

Ju f C h ar l otte : met g ro ep en 
doorelkaar
Meester jorrit: op een lange dag, dus 
de hele dag!
Juf Katja: leuk om iedereen sportief 
te zien
Juf Pauline: Leuk!

Tobias en Luca zijn de school rond 
gegaan en hebben wat kinderen en 
lerares (en zichzelf!) geïnterviewd!

Tobias: Ik vindt de gymleraar leuk 
omdat hij heel aardig is!
Fien: vindt de gymleraar omdat hij 
aardig is en goede onderwerpen be‐
denkt
Hugo: vindt de gymleraar leuk maar 
vindt het irritant dat als we al een 
spel weten hij dat toch persé moet 
uitleggen
Jackie: vindt gymleraren leuk omdat 
ze niet zo heel erg serieus zijn en ze 
maken grapjes maken.
Julius groep zes: vindt de gymleraar 
best wel leuk
Juf Pauline: Ik vindt gymles niet 
moeilijk om te geven omdat de 
kinderen enthousiast zijn. Iets 
nieuws bedenken vindt ik niet 
moeilijk want de school hee een 
boek met leuke oefeningen. Soms ze 
vindt het moeilijk om kleuters rustig 
te houden.
Ze vindt het heel leuk om gymles te 
geven …En verder doet ze in haar 
vrije tijd gezellige dingen met haar 
vriendinnen

Sportdag wordt gegeven door 
meester Jorrit en meester Krijn.
De organisatie word geleid door 
meester Krijn.

Interview Meester Jorrit
Wij: Hoe vind je het om sport dag 
te organiseren met meester krijn?
Jorrit: Super, want ik vind het leuk 
om te sporten en leuk om het met 
meester Krijn te bedenken!
Wij: Wat zijn jou lievelings on‐
derdelen?
Jorrit; Ik vind hockey en de 
looprups en de stormbaan heel leuk
Wij: Wat is het lastigst?
Jorrit het snel doordraaien van de 
teams als het tijd is.
Wij: Wat is het makkelijkst?
Jorrit: de ijsjes regelen ;-)
Wij: Wat zijn de leukste kleren die 
je wil dragen?
Jorrit: een hockey broekje met de 
trui van Bert?
Dit…… was het interview
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door Eva en Lina

Kerst is heel leuk, 

zeker op de 

Josephschool!

Door Annemijn en Jayden

Unicef: hoe groep 7 

zelf met een 

musical geld 

ophaalt voor 

Unicef.   Over het 

Unicef Toneelstuk 

van Mari, Claudia 

en Puck uit GR 7

Kerst op de Josephschool

Kerst is heel leuk, zeker op de Josep‐
school! En er was dit jaar vanwege 
het jubileum zelfs een ijsbaan. Het 
kerstdiner is vooral ook leuk omdat 
we zelf onze hapjes maken. Hoe dat 
gaat? Je leest het hier:

We versieren zelf de klas met kerst; 
lichtjes, kerstballen, kerstboom-
slingers en de bovenbouw maakt 
ook een kerststukje.

Dan gaan we naar de kerk en gaan 
we zingen.

Als we om half zes in de avond op 
school komen met de hapjes ziet 

iedereen er prachtig uit, zelfs de juf‐
fen en meesters.

Groep1/2 A groep1/2 B 1/2 C groep 
3,4,5,6,7en 8 vieren allemaal met de 
klas samen het kerstdiner.

En na het eten gaan we op het 
schoolplein kerstliedjes zingen. Aan 
het einde ruimt de hele klas het 
lokaal op en nemen onze spullen uit 
onze eigen kastje mee. Behalve de 
kleuters die ruimen niet op, dat 
doen de ouders en leerkrachten.

Mari Claudia en Puck hebben 731 
euro op gehaald voor Unicef met het 
toneels tuk . Naast de kaar t j es 
verkocht Juf Suzanne cupcake’s om 
te helpen.

Het was een leuke voorstelling die 
over het goed doel ging. Mari hee 
gezongen. Ines vertelde het verhaal. 
Lotte, Paulien, Valentien en Claudia 
waren dansers.Het toneelstuk was in 
de avond. Het was grappig, maar 
ook wel zielig.



4 My Newspaper

Door Annemijn en Jayden

Atelier is voor de hele school. Groep 

1tot en met 8 werken samen aan een 

atelier vak;

Leren met thema's

Over de thema’s
Meester Maikel: ik vind thema' s be‐
denken soms moeilijk, omdat het 
moet passen bij een les aardrijk‐
skunde en geschiedenis. De leukste 
thema’s om te bedenken vond ik de 
Tweede Wereldoorlog en
de Gouden Eeuw.
Juf Charlotte: het leukste thema 
vond ik kunst. Met groep 1& 2 ga ik 
alleen thema doen in plaats van an‐
deren vakken.
Bij de kleuters is het dus anders dan 
bij de bovenbouw?
Ja! Bij de kleuters luistert ze naar 
wat ze leuk vinden.

Atelier is voor de hele school. Groep 
1 tot en met 8 werken samen aan 
een atelier vak;

• Drama
• Muziek
• Tekenen
• Handvaardigheid

Drama
Bij drama gaat het vooral over ac‐
teren. Meestal voer je daarna een 
toneelstukje op. Drama wisselt af 
met muziek.

Muziek
Voor muziek komt er een speciale 
juf,
en ……je hebt een speciaal mapje 
waar je je liedjes bewaart. En je leert 
er liedjes zingen

Handvaardigheid
Bij handvaardigheid hebben we een,
keer een mooi kasteel van wasko en 
waterverf,
gemaakt. Je hebt niet altijd de zelfde 
juf/meester.

Tekenen
Bij tekenen moet je je kleurpotloden 
meenemen.
In de onderbouw is atelier op don‐
derdagmiddag,
en in de bovenbouw is het op vri‐
jdagmiddag.
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De Josephdag

De Josephdag: 

Interview met 

meester Wietse

Door Sophie en Cato uit 

groep 5.

Wij hebben een interview gehouden 
met meester Wietse.

We kwamen binnen in zijn kantoor 
en mochten zitten. Hij bood ons een 
kopje koffie aan maar we hadden 
even geen dorst ;-) Toen begonnen 
we met het interview. Hij begon te 
vertellen.

Ieder jaar hebben wij Josephdag. In 
alle klassen kan je dan een spelletje 
doen. Wij vieren de Josephdag om‐

dat vroeger elke dag een naam had. 
De naam van de dag ‘19 maart’ was 
‘Josephdag’. Omdat onze school de 
Josephschool heet vieren wij op 19 
maart De Josephdag.

Ieder jaar is er een dag dat de 
kinderen van de Josepschool alle‐
maal leuke dingen doen. Bijvoor‐
beeld ijsjes eten, blikjes gooien, 
luchtkussen en voetballen. En nog 
veel meer leuke dingen. Je vermaakt 
je heel erg en die bijzondere dag 
hoef je geen eten en drinken mee te 
nemen. Want je krijgt limonade en 
hot dogs. Dus… laat je eten en 
drinken maar thuis!
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Valentijn en Imme

10 dingen die je 

moét weten

De Sponsorloop Hoe 

overleef 

ik..... de 

Avondvier

daagse

Door Koen en Peppijn

1. De avondvierdaagse wordt 
gehouden in het bos, in de duinen 
en op hets strand.

2. Op de vierde dag, dat is de 
laatste dag, wordt er een groot feest 

gehouden
3. Op de eerste en tweede dag 

loop je 5 kilometer
4. Op de vierde dag 2 km en is er 

feest met een disco en een bbq
5. Het is heel leuk en het is in de 

avond
6. Je doet het met de hele school
7. Je doet het met je pappa, 

mamma meesters , juffen vrienden 
en vriendinnen.

8. Je neemt eten mee en er is een 
pauze

9. De pauze is meestal op de 
hel, Je rust even wat uit en daarna 
loop je weer verder.

10. De avondvierdaagse wordt 
gehouden in de zomer. Omdat het 
dan langer licht is en veel warmer.

DE sponsorloop is om geld op te 
halen voor KIKA. De onderbouw 
(groep 1 t/m 4) rent dan zoveel mo‐
gelijk rondjes om het plein. Groep 5 
tot en met 8 rennen rondjes om het 
&atgebouw naast de school. Je moet 
dan stempelen en daarmee krijg je 
geld van ouders of opa en oma en 
buren. Als je tenminste met de lijst 
langs de deuren bent geweest. Je kri‐
jgt dan geld per rondje en dat moet 
dan weer gelijk naar Kika.
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Door Fien en Heleen

De Ipads Tutorlezen

Lustrum 60 

jaar 

Josephschool

Bij tutorlezen lezen de 'groten' voor 
aan 'de kleintjes'. Zo leer je kinderen 
uit andere klassen kennen en oefen 
je met voorlezen!

Op de Josepschoool werken we met 
iPads. Groep 7&8 werken er dageli‐
jks op. Voor taal, spelling, rekenen 
en nog veel meer vakken zijn er spe‐
ciale apps’. De kleuters en Groep 
4,5,6, mogen er ook op

Onze menig: Op de iPads werken is 
leuk omdat je dan alles echt kan 
doen met apps en leerapps.
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Noor en Victoria

Het grote meesters en juffen 

interview

Hoe lang werk je hier al?
Pauline: 5 maanden.
Jorrit: 6 jaar
Wietse: 5 jaar als leerkracht en dit is 
mijn 4de jaar als directeur
Maikel: 2 jaar
Charlotte: 11 jaar
Wat voor vak vind je leuk om les te 
geven?
Pauline: Knutselen
Jorrit: geschiedenis en gym.
Wietse: rekenen
Maikel: thema
Charlotte: Rekenen
Wat vind je leuk aan deze school?
Pauline: De leerlingen
Jorrit: de kinderen.
Wietse: De mensen en de samen‐
werkingen tussen de kinderen en 
ouders en het team.
Maikel: De manier van werken
Charlotte: De kinderen
Wat doe je als kinderen niet luis‐
teren?

Pauline: Tot 3 tellen of hand op‐
steken.
Jorrit: Eerst maakt je een grapje 
daarna zeg ik het streng
Wietse: naar de juf of meester toe 
lopen of de kinderen aanspreken.
Maikel: Dan vraag ik of ze willen 
luisteren anders ga ik met ze in 
gesprek
Charlotte: Dan doe ik mijn hand om 

hoo
Zorg je dat iedereen in een leuk 
groepje komt?
Pauline: Jazeker!
Jorrit: door iedereen zijn voorkeur 
in te laten vullen
Wietse: Dat doen vooral de juffen en 
meester als de kinderen ontevreden 
zijn over de groepjes dan praat ik 
met de juffen en meesters.
Maikel: Dat probeer ik altijd wel
Charlotte: Nee ik zorg dat ze in een 
groepje komen waar in ze goed kun‐
nen werken
In welke groepen heb je allemaal 
gewerkt?
Pauline: Alleen in groep 1/2.
Jorrit: 1/2B en 5
Wietse: Alle groepen behalve 3, 5 en 
7
Maikel: 5 en 6
Charlotte: In alle groepen behalve in 
groep 3


