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Agenda  

Datum  Activiteit  Groep  

26-4 t/m 7-5 Meivakantie Alle leerlingen vrij 

10-5 Schoolfotograaf 1 t/m 8 

13-5 en 14-5 Hemelvaart (en de  dag erna) Alle leerlingen vrij 

17-5 Sportdag 1 t/m 8 

24-5 Pinksteren Alle leerlingen vrij 
 

Even voorstellen 

Van de vorige directeur José Termond heb ik in het regionale eenpitternetwerk veel goede 

verhalen over de Josephschool gehoord. Ik twijfelde mede daardoor niet lang toen ik hoorde dat 

de Josephschool tijdelijk directeurloos zou zijn en er een oplossing werd gezocht voor een aantal 

maanden. 

Van april tot de zomervakantie ben ik dan ook, naast directeur-bestuurder van Basisschool 

Icarus in Heemstede, interim-directeur op de school van jullie kinderen. Dat blijkt nu al een heel 

goede beslissing te zijn, want wat een leuke school is de Joseph met een heel bevlogen team. Ik 

vind het erg fijn om, al is het voor een korte periode, te kunnen bijdragen aan het onderwijs op 

de Josephschool en daarna een goede overdracht te kunnen verzorgen aan mijn opvolger.  

Voor de liefhebber wat persoonlijke informatie: van leerkracht voor de klas ben ik doorgegroeid 

naar directeur, eerst in Amsterdam- Noord, en nu dus in Heemstede en voor 

even in Bloemendaal. Ik ben 39 jaar, getrouwd, heb twee kinderen van zes en 

negen en woon in Haarlem.  

Op de Josephschool ben ik gemiddeld twee dagen per week aanwezig. 

Sommigen van jullie heb ik al op het schoolplein ontmoet en anderen hoop ik 

na de meivakantie te ontmoeten. Een fijne vakantie voor nu! 

Marloes Speelman 

Coronaregels 

Hoewel er op landelijk niveau al wel een aantal versoepelingen in aantocht zijn, is er nog geen 

nieuw protocol met versoepelingen voor het PO. We houden de huidige maatregelen op de 

Josephschool dan ook na de meivakantie nog even aan. We houden de richtlijnen uiteraard 

goed in de gaten en op het moment dat er wel versoepelingen mogelijk zijn, zullen we deze in 

overleg met de MR doorvoeren en aan jullie communiceren. 



Vakantie buitenland 

Mocht u, tegen het advies van de overheid in, de meivakantie in het buitenland doorbrengen 

dan geldt hierna een dringend quarantaine advies. Dit advies geldt ook voor kinderen t/m 12 

jaar en we gaan er dan ook vanuit dat uw kind na een vakantie in het buitenland niet op school 

komt. Omdat het hier om een eigen keus gaat, kunnen we gedurende deze quarantaineperiode 

helaas geen online-onderwijs verzorgen. Na vijf dagen kunt u uw kind laten testen en is uw kind 

bij een negatieve uitslag weer van harte welkom op school.  

Nationaal Programma Onderwijs 

Wellicht heeft u het in het nieuws gelezen. Er komt de komende twee jaar veel geld beschikbaar 

voor het basisonderwijs. We weten nog niet welk bedrag de Josephschool precies zal 

ontvangen, maar zijn wel bezig met de stappen die moeten worden doorlopen. Op dit moment 

wordt er een schoolscan gemaakt om te zien wat de eventuele effecten zijn van het afgelopen 

coronajaar en waar er extra inzet nodig is. Vervolgens gaat het team deze scan bestuderen en 

wordt er gezamenlijk bepaald waar het geld aan besteed zal worden. De MR heeft 

instemmingsrecht. Hoewel er veel te zeggen valt over het stappenplan, de timing en ook over 

de tijdelijkheid van het geld, zijn we toch vooral blij dat we de kans krijgen om extra 

investeringen te doen in nóg beter onderwijs aan jullie leuke kinderen.  

Schoolfotograaf 

Op maandag 10 mei, direct na de meivakantie, zal de Schoolfotograaf aanwezig zijn op de 

Josephschool. Het rooster is aangepast aan de gymtijden die dag. Het is fijn als uw kind die dag 

lichte kleding aan heeft. Het is niet mogelijk om foto’s te maken met broertjes/zusjes die niet op 

de Josephschool zitten. 

Sportdag 

Eerder dit schooljaar is de sportdag niet doorgegaan, dit willen we alsnog doen op maandag 17 

mei. Omdat de huidige richtlijnen rondom Covid nog steeds gelden, verzorgt de sportcommissie 

deze dag een alternatief sportprogramma voor alle kinderen. Helaas is het ook tijdens de 

Sportdag niet mogelijk om als ouders aanwezig te zijn of mee te helpen. Meer informatie 

ontvangt u na de vakantie. 

Josephdag 

Wat was het een geslaagde Josephdag dit jaar! Ondanks dat alles anders was, is de 

Josephdagcommissie erin geslaagd om een programma voor alle groepen klaar te zetten en 

heeft elke groep genoten van de knutselactiviteiten, het bezoek van de valkenier, Oud-

Hollandse spelletjes, de springkussens op het plein en natuurlijk ook een broodje knakworst! U 

heeft in de Parro-berichten van alle groepen kunnen zien wat een fantastische dag de kinderen 

hebben gehad. 


