
 

 

Nieuwsbrief 

Oktober 2020 

Agenda  

datum activiteit groep 

12 t/m 16 
oktober 

Herfstvakantie Groep 1 t/m 8 

23 oktober Uitleg leerlingenraad Groep 5 
28 oktober Studiedag Alle leerlingen zijn vrij 

4 november Aulaochtend Groep 4 

5 november Bezoek gemeentehuis Groep 5 
6 november Verkiezing leerlingenraad Groep 5 t/m 8 

11 november St Maartenviering Groep 1, 2 en 3 
11 november Gastles Bureau HALT: online veiligheid 

en internet 
Groep 8 

16 t/m 27 
november 

(Facultatieve) oudergesprekken  

 

Schooltijden 

Met ingang van dit nieuwe schooljaar hanteren we andere schooltijden. De lunchpauze is nu 45 

minuten. Veel kinderen eten daarom tussen de middag op school. Hierdoor zijn de 

‘buitenspeelmomenten’ veel overzichtelijker geworden, omdat er minder wisselingen zijn. De 

leerkrachten en de medewerkers zijn hier heel erg blij mee.  

In de week na de vakantie vragen we u om aan te geven op welke dag uw kind overblijft en op welke 

dag uw kind thuis luncht. Op basis hiervan zal de administratie de kosten gaan berekenen. Ook is het 

dan voor de leerkracht overzichtelijk op welke dagen kinderen thuis lunchen. Incidenteel overblijven 

of thuis lunchen is daarna alleen bij hoge uitzondering mogelijk (enkel na overleg met de leerkracht). 

De reeds ontvangen bijdrage voor de overblijf tijdens de sluiting van de scholen in de maanden 

maart, april en mei (lockdown van de scholen in verband met COVID-19) zal worden verrekend met 

de kosten voor dit schooljaar.  

 

 



 

COVID-19 en invulling studiedag 

Op dit moment zijn we op school bezig met de afronding van ons ‘COVID-19’- plan. Dit plan hebben 

we opgesteld om direct in te kunnen zetten wanneer we opnieuw (geheel of gedeeltelijk) de school 

zouden moeten sluiten. Belangrijke punten in dit plan zijn het opzetten van digitale 

communicatiekanalen, de inrichting van het thuisonderwijs en aandacht voor de digitale 

vaardigheden van leerlingen en leerkrachten. 

Het plan wordt vormgegeven in samenwerking met de MR en het bestuur van de school. Zodra het 

plan vastgesteld is door alle formele organen zullen wij het ook met u delen. 

Een belangrijk onderdeel van het plan is om leerlingen zelfstandig te kunnen laten werken in een 

digitale omgeving. We blijven Google Classroom gebruiken en zullen voor een uniforme opzet kiezen. 

Hierdoor is de digitale omgeving voor de kinderen herkenbaar in alle groepen. 

Op 28 oktober, onze tweede studiedag, gaan alle leerkrachten deze digitale omgeving inrichten voor 

hun eigen groep. In de klas wordt de digitale omgeving dan wekelijks ingezet en gebruikt. Kinderen 

leren zo hun werk zelfstandig te plannen en te maken waardoor de leerkrachten in de groep meer 

tijd creëren om kindgesprekken te kunnen voeren. In de ICT-lessen zal de nadruk vooral komen te 

liggen op vaardigheden die digitaal werken mogelijk maken: Hoe log ik in? Hoe werkt Teams? Waar 

kan ik mijn documenten opslaan? Waar kan ik mijn werk vinden?   

We hopen hiermee kinderen digitaal nog beter voor te bereiden. Mochten we in de toekomst 

onverhoopt opnieuw thuis moeten werken, dan is de overgang veel minder groot omdat de kinderen 

op school al gewend zijn om zo te werken. 

Helaas neemt het aantal landelijke besmettingen weer enorm toe. We willen u er nogmaals op wijze 

hoe belangrijk het is om de maatregelen op en om de school in acht te blijven nemen. Komt u niet de 

school in wanneer dit niet nodig is en houd de 1,5 m afstand goed in de gaten. We willen voorkomen 

dat er besmettingen op school plaatsvinden. 

 

Verbouwing 

In de herfstvakantie worden in alle groepen de wandkasten geplaatst. In de groepen 1 t/m 4 is dit al 

gedaan. Op de foto’s hieronder kunt u zien hoe mooi dit geworden is. 

Tevens gaan we de toiletgroepen opknappen. De cementnaden zullen verdwijnen, omdat er 

gietvloeren worden gestort. De schoonmakers kunnen zo de toiletten nog beter schoonhouden. Het 

opknappen van de toiletten gaat ongeveer 8 weken duren.  

We gaan ook de speelzaal aanpakken. Daarin komt onder andere een nieuw plafond met 

energiezuinige led-verlichting. Verder willen we de muren gaan schilderen en nieuwe gymtoestellen 

aanschaffen, omdat die aan vervanging toe zijn. Het opknappen van de speelzaal inclusief de 

schoonmaak daarvan gaat ongeveer drie weken duren. 

In de kerstvakantie proberen we dan een start met de aula en de hal te gaan maken.  

 



 

 

 

Ouderenquête 

In de maand november ontvangt u van ons een digitale uitnodiging om een ouderenquête in te 

vullen. We zijn erg benieuwd wat u als ouder ervaart, wat u vindt van het geboden onderwijs op de 

Josephschool en wat in uw ogen ontwikkel- en verbeterpunten voor de school zijn. De enquête wordt 

door het bestuur, de directie en de MR opgesteld. Wij hopen veel reacties te mogen ontvangen, 

waarna we de uitkomsten uiteraard snel met u zullen delen. 

 

 

 

Actie meester Arend 

Op vrijdag 2 oktober werd meester Arend enorm verrast door de kinderen. Uit handen van Annemijn 

en Nienke ontving hij een cheque om de schade aan zijn auto te laten repareren. Dankzij u kan hij nu 

weer met een opgeknapte auto rondrijden. Meester Arend en het team zijn zeer geraakt door dit 

prachtige initiatief. Hierbij willen we u allen nogmaals heel hartelijk danken!  

Om toekomstige schadegevallen te voorkomen, willen we u vriendelijk vragen om fietsen en 

bakfietsen zo veel mogelijk langs de rand van het park of bij de muren van de school te parkeren. 

Door de wind kunnen ze namelijk op open plekken snel omwaaien, wat waarschijnlijk ook de oorzaak 

is geweest van de schade aan de auto van meester Arend. Alvast hartelijk dank voor uw 

medewerking! 



               

 

 

 

 

 


