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Beste ouders/verzorgers,



Wist u dat…
 het donderdag 5 - en vrijdag 6
december alleen buiten stormde?
 het in school lekker rustig was?
er pas maandag gestart wordt met Kerst?

Het was een mooi kinderfeest…
Wat een fijn kinderfeest
was Sinterklaas 2013
voor alle kinderen van
de Jozefschool. De
intocht met toch een
‘verdwenen Sint’, die
juist wel op TIJD was, maar nog even moest plassen
en dus bij de buren naar binnen ging. Genietende
kinderen, want zij mochten op audiëntie bij Sint en
Pieten en zagen Sint op de troon. De surprises in de
bovenbouw waren spannend: wie heeft het voor mij
gemaakt?
Hulpouders bedankt…
Dit geweldige feest is tot stand
gekomen door de inzet van vele
ouders. Dat zijn ouderraadsleden,
die in de commissie samen met
enkele leerkrachten zitten. Maar ook
talloze andere ouders, die creatief in school met de
versiering aan de gang gingen. Wij zijn verheugd
altijd enthousiaste medewerking te mogen
ontvangen onder het mom van ‘vele handen maken
licht werk’. Dank OUDERS!
Kerstfeest…
De Jozefschool stapt moeiteloos over
naar het volgende feest. Het kerstfeest
komt eraan! Kerst: ook een fijn feest
voor kinderen! Want we zijn samen; de
verhalen: een wonder, voor in de
kerstboom, een blij bericht en een
stralende ster komen in de groep aan bod; we
beleven het verhaal van de geboorte van het kindje
Jezus en beelden deze uit; we luisteren naar
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kerstmuziek; hebben een gezamenlijke
schoolviering in de kerk met een toneelstukje van
de leerkrachten; daar vindt ook de overhandiging
van de opbrengst voor het goede doel Vajra plaats;
we hebben het kerstdiner en natuurlijk de glühweinavond voor ouders. U leest het, alle ingrediënten
voor een geslaagd kerstfeest zitten erin. Op
woensdag 11 december starten we met de Tableaux
Vivants (in de beide hallen) met de uitbeelding van
de blijde boodschap. De dagen erna staan op het
programma: oproep tot reizen, op reis, aankomst in
de stal, in de stal en fijne kerst. En natuurlijk
worden de lokalen met veel kinderwerkjes in
kerstsfeer gebracht. Zoals afgesproken bent u allen
vanaf woensdag welkom in school om met ons de
sfeer van kerst in school te beleven. Neemt u
daarom gerust een kijkje in het lokaal van uw
kind. Zo sluiten we gezamenlijk het jaar 2013 af!
Kerstnieuws…
De verkoop van het kerststukje (voor
het goede doel Vajra) is op woensdag
18 december en het kost 3,50 per
stukje. U kunt ze kopen in de
ochtend van 8.20-8.30 uur of ’s middags van 12.1512.30 uur in het lokaal van uw kind. Dit graag
gepast betalen aan de leerkracht.

We vieren dit jaar het kerstfeest op donderdag 19
december ‘s ochtends in de kerk met de kinderen en
het team. Helaas kunnen net als vorige jaren hierbij
geen ouders aanwezig zijn vanwege de beperkte
capaciteit van de Augustinuskerk. Om 12.00 uur
zijn de kinderen vrij. Zij worden om 17.30 uur weer
op school verwacht. Van 17.15-17.30 uur is er wel
de mogelijkheid om het eten al naar de klassen te
brengen. Het diner is van 17.30-18.30 uur. Voor de
ouders is er in de theaterzaal een kerstborrel.
Op vrijdag 21 december zijn alle groepen op de
normale tijd (14.45uur) uit!
Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een
gelukkig Nieuwjaar!
Kerstcommissie
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Juf Ingrid terug uit Nepal…
In Nieuwsbrief 6 heeft u kunnen lezen dat juf Ingrid
een trektocht in de bergen van Nepal heeft gemaakt.
Ze is nu terug en vertelt ons mooie verhalen over de
tocht en haar projecten in Nepal. Ook hebben we de
foto’s (wauw!!) mogen bewonderen.

zonneovens in de Bhutanese vluchtelingenkampen,
zodat de houtkap kon worden tegengegaan. Ons
zonneovenproject is uitgegroeid tot het grootste van
de wereld! In 2010 heeft de UNHCR de
financiering van de zonneovenprojecten
overgenomen.

Het goede doel voor Kerst…
NAMASTE!!
Bijna 16 jaar geleden heb ik, samen met Maarten
Olthof, de Stichting Vajra opgericht. Onze insteek
was om Nepal te ondersteunen bij het bestrijden van
armoede en het opbouwen van een duurzame
toekomst. Onderwijs bieden was een eerste
belangrijke stap, ook een onderdeel waar ik me zeer
thuis bij voelde. Door middel van Nederlandse
sponsors konden we kansarme Nepalese kinderen
een plek bieden op school. Inmiddels hebben we
zeven scholen gebouwd/opgeknapt in gebieden
waar het onderwijs verder moet worden
ontwikkeld. Daarna zijn de scholen weer
overgedragen aan de gemeenschap, want het blijven
overheidsscholen. In 2007 hebben we ook onze
eigen school, de Vajra Academy, gebouwd.
Inmiddels zijn hier een basisschool, middelbare
school en (binnenkort) beroepsonderwijs in
gevestigd. Hier zijn we bijzonder trots op! Ook is er
een internaat voor leerlingen uit de bergen. De
Vajra Academy is het de eerste “Groene” school in
Nepal wat zeer uniek is. Kwaliteitsonderwijs,
solidariteit en duurzaamheid zijn de drie idealen van
de Vajra Stichting die in de school samenkomen.
Op het dak staan zonnepanelen waardoor er in de
solar steam kitchen gekookt kan worden voor alle
leerlingen. Er is een eigen biologische boerderij met
buffels (melk) en een groentetuin. Ook wordt alle
afval gerecycled tot biogas. Hierop kan worden
gekookt wanneer de zon niet schijnt!
Vanaf de start hebben we, naast het Nederlandse
bestuur, ook een Nepalees bestuur . We vinden het
zeer belangrijk dat zij zelf bepalen hoe hun land
duurzaam ontwikkeld kan worden. De
samenwerking is dan ook zeer nauw. En heel
belangrijk géén overhead, elke euro wordt aan de
projecten besteed! Inmiddels bouwen we met hen
ook een “ECO Resort”, vlak bij de grens met
China/Tibet. Daar kunnen de leerlingen van de
beroepsopleidingen dan ook stage gaan lopen.
Het voert hier te ver u te informeren over alle
projecten die we in 15 jaar hebben ontwikkeld. Ik
verwijs u graag naar de site www.vajra.nl: met
name de jubileumnieuwsbrief van 2013 biedt een
mooi overzicht van alle projecten en initiatieven.
Eén project wil ik graag nog noemen. In 1997 zijn
we gestart met de ontwikkeling en introductie van

Goede Doel
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oude schoolbus

De kinderen die in en rond Kathmandu wonen
worden opgehaald met de schoolbus. Inmiddels zijn
deze door ouderdom aan vervanging toe, en ook
waren de dieselbussen niet zo milieuvriendelijk
meer. De school is overgegaan tot de aanschaf van
twee elektrische bussen waarvoor we nu op allerlei
manieren proberen het geld bij elkaar te krijgen.
Alle personen met wie ik de reis heb gemaakt,
hebben sponsors gezocht om geld voor de bussen
bijeen te brengen.

nieuwe schoolbus

Daarop heb ik hier op mijn Jozefschool gevraagd of
de kerstactie dit jaar aan de bussen van de Vajra
Academy kon worden besteed. Mijn collega’s
reageerden enthousiast en daar zijn we heel blij
mee. De volgende week ga ik in alle groepen iets
vertellen over mijn school in Nepal en de kinderen
foto’s laten zien hoe het er daar aan toe gaat. Het
verschil met scholen in Nederland blijft heel groot.
Al kunnen we wat duurzaamheid betreft weer veel
van hen leren. Ook zal ik, voor ouders en kinderen,
foto’s ophangen in de gang bij de Margriet en de
Zonnebloem.
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www.youtube.com/watch?v=P
CKVKhqoM-w via deze link
kunt u een mooi filmpje
bekijken waarin een goed
beeld wordt gegeven wat wij
met de stichting doen. Namens
de kinderen van de Vajra
Academy alvast heel erg
hartelijk bedankt!!
Ddhanyabad !!
Juf Ingrid Bruinsma
Juf van 6b vertrekt naar Thailand…
Onze nieuwe juf Juul van der Meer
van groep 6b gaat ons helaas
verlaten. Ze wil graag met haar
partner naar Thailand vanwege
zijn werkzaamheden daar. Voor de
kinderen van groep 6b is dat
jammer en ook voor school is dat
spijtig. We zien een talentvolle
jonge leerkracht helaas gaan. Juul heeft het vorige
week aan de groep verteld en ook de ouders van de
groep zijn al ingelicht. Wij zijn al bezig met
vervanging te regelen. Natuurlijk wensen wij Juul
een heerlijke tijd in Thailand toe.

Belangrijke data…









woe 11 dec start Tableaux
Vivants

do 19 dec kinderen ’s middags
vrij om 12.00u
di 19 dec eten brengen voor het
kerstbuffet17.15u
do 19 dec Kerstdiner in de avond 17.30-18.30
do 19 dec Kerstborrel ouders theaterzaal 17.3018.30
vrij 20 dec school tot 14.45uur
ma 23 dec t/m zo 5 jan Kerstvakantie
ma 6 jan 2014 weer naar school

Met vriendelijke groet,
Eva Kock, Françoise Blaauw, Ivica Grobben
(bouwcoördinatoren)
en Reina Atteveld (directeur)

Zebra-actie…

Enkele kinderen van
groep 6 hebben
meegedaan aan de
Zebra-actie van VVN.
Het doel van deze actie
was voor
automobilisten
zichtbaar maken dat er
op de Cuserstraat een zebrapad ligt waar veel
kinderen van onze school oversteken. De Zebraatjes
hebben de stoppende auto een kaart gegeven met
een ‘dank je wel dat u stopt voor het zebrapad’. Het
is een kleine actie, doch wel nuttig.
Hoe verliep de actie voor de Filipijnen…
In één woord: GESLAAGD.
Vandaag heeft vader Jippe met
een vrachtwagen alle dozen met
kleding en goederen opgehaald.
Hij brengt ze naar de
transportplaats. Alle ouders
worden bedankt voor deze
materiële bijdrage. En nu maar
genieten van die opgeruimde
kledingkasten en zolder! Veel dank namens Familie
Hora Adema (Eva: gr 5, Tjade: gr , Uma: 2 jaar en
Caroline en Jippe: ouders)
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