
 

 

Nieuwsbrief 

November 2020 

Agenda  

datum activiteit groep 

6 t/m 30 nov Ouder-enquête Alle ouders 
11 november Bureau HALT: online veiligheid 8 

14 november Landelijke aankomst Sinterklaas  
16 t/m 24 
november 

Facultatieve gesprekken en 
adviesgesprekken groep 8 

 

 

Studiedag 28 oktober 

Op deze tweede studiedag is het team bezig geweest met de inrichting van de digitale omgeving 

waarin de kinderen op school en thuis kunnen werken. Onze ICT- specialisten (juf Sandra en juf 

Laurentine) hebben alle Classroomformats van de verschillende groepen op elkaar afgestemd. Iedere 

Classroom is nu hetzelfde van opzet met dezelfde benamingen. Het is daardoor voor kinderen, 

leerkrachten en ouders dus een stuk overzichtelijker. 

Op school gebruiken we deze omgeving vooral tijdens de momenten van zelfstandig werken. De 

leerlingen vinden hun opdrachten in Google Classroom en hebben hierbij geen hulp nodig van de 

leerkracht. De leerkracht kan hierdoor extra hulp en ondersteuning geven aan kinderen die dat nodig 

hebben. De kinderen raken steeds meer gewend aan deze digitale omgeving, waardoor het voor hen 

ook makkelijk is om hier thuis mee te werken. We hebben de afgelopen weken gemerkt dat er 

regelmatig kinderen thuisonderwijs krijgen vanwege een quarantaine- periode. Deze werkwijze sluit 

hier dus goed op aan. 

In de school hebben een aantal leerkrachten zich gespecialiseerd in verschillende vakgebieden. Deze 

leerkrachten hebben een grote invloed op het ontwikkelen van beleid op onze school. Hieronder ziet 

u een overzicht van de specialisaties en de leerkrachten die daarbij horen. Op de studiedag hebben 

de specialisten zich gepresenteerd in een pitch. Het samen leren en ontwikkelen van beleid vinden 

we op de Josephschool erg belangrijk en maakt deel uit van onze professionele cultuur. 

Specialisatie Leerkracht(en) 

Meer- en hoogbegaafdheid 
Techniekonderwijs 

Kirsten Huijboom 

ICT Sandra Sinjewel en Laurentine van der Brink 



Zorgcoördinator Annemieke Merckx 

Rekenen Rianne Nieuwenhuis 

Sociaal- emotionele ontwikkeling en 
gedrag 

Maaike Dorjee, Pauline Bolleman en Tineke de Lange 

Taal en lezen Sandra Sinjewel 

Cultuurcoördinator  
Formatief begeleiden 

Marleen Liefaard 

Schoolopleider (stagiaires) en interne 
coach 

Katja Willemse 

Onderwijs aan jonge kinderen Marlies Timmers 

 

Uitnodiging ouders over ervaringen Corona  

Helaas hebben we wederom te maken met strenge maatregelen vanuit de overheid om COVID-19 te 

bestrijden. We zijn nog steeds erg blij dat de scholen gewoon open zijn, maar ook wij zullen ons aan 

de regels moeten houden. Op de website van de PO-raad kunt u het protocol vinden met 

maatregelen voor het primair onderwijs. 

De maatregelen zorgen ervoor dat de school en de ouders veel minder contact hebben dan normaal. 

Wij betreuren dit erg en missen deze verbinding. We gaan dan ook graag met u in gesprek over uw 

ervaringen rondom COVID-19 en de relatie met ons. Wat mist u? Waar kan de school bij helpen? Wat 

kunnen we realiseren? Wat betekenen de maatregelen voor de leerkrachten in hun dagelijkse werk 

met de kinderen? Vindt u het fijn om hierover met José en één of twee leerkrachten in gesprek te 

gaan, dan nodigen wij u hartelijk uit u op te geven via: j.Termond@dejosephschool.nl.  

Belangrijk hierbij te vermelden is dat we geen gesprek voeren over de zin van de getroffen 

maatregelen van de overheid. We willen het gesprek echt voeren over onze ervaringen. We willen 

naar elkaar luisteren en elkaar begrijpen. Na opgave ontvangt u een exacte datum en tijdstip. 

Ouder-enquête 

Volgende week ontvangt u van ons een digitale uitnodiging voor het invullen van de ouderenquête. 

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, het Management Team en de Medezeggenschapsraad opgesteld. Wij hopen op 

veel reacties, waarna we de uitkomsten uiteraard snel met u zullen delen. 

Voortgangsgesprekken 

In deze tijd van het jaar nemen leerkrachten soms contact op met ouders om de voortgang van een 

kind te bespreken. Dit noemen we de facultatieve gesprekken.  

Het meest recente protocol ‘coronamaatregelen in het primair onderwijs’ schrijft ons voor dat 

gesprekken met ouders niet op school mogen plaatsvinden. Daarom zullen de leerkrachten deze 

gesprekken telefonisch of digitaal (via Google Meet) met u voeren. Indien er gebruik wordt gemaakt 

van Google Meet zullen we gebruik maken van de leerling accounts. U ontvangt voorafgaand aan het 

gesprek via Google Meet van de leerkrachten de inloggegevens en een handleiding met hierin een 

uitleg hoe in te loggen via onze online omgeving MOO. Wij verzoeken u vriendelijk dit vooraf uit te 

proberen. Het zou zonde zijn als dit ten koste van de 10 minuten zou gaan.  
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In groep 8 voeren de leerkrachten wel met alle ouders en kinderen een gesprek. Dit in verband met 

het voorlopig advies. We hebben ervoor gekozen digitaal in gesprek te gaan. Hierbij maken wij 

gebruik van de Google Meet functie in Classroom.  

Wanneer u als ouder een vraag heeft over uw kind is het natuurlijk, zoals gebruikelijk, mogelijk om 

contact op te nemen met de leerkracht. Wij vragen u dit te doen via Parro of telefonisch. 

Feesten op de Josephschool 

We willen heel graag dat de feestelijkheden voor de kinderen zoveel mogelijk doorgaan hebben met 

zo min mogelijk last van de omstandigheden. Uiteraard handhaven we de maatregelen die gelden 

voor volwassenen op elk voorgeschreven gebied. Het streven blijft ook om het één en ander te 

organiseren met zo min mogelijk volwassenen van buiten de schoolorganisatie. We houden ons altijd 

aan de triage afspraken en houden minimaal 1,5 meter afstand. 

De organisatie van de feesten wordt altijd vormgegeven door een aantal leerkrachten en ouders. Zij 

informeren u te zijner tijd inhoudelijk over de specifieke activiteiten per feest. 

Sint Maarten 

U heeft reeds informatie ontvangen via Parro over de viering van St Maarten.  

Sinterklaas 

Ook in dit bijzondere jaar ontvangen we Sinterklaas weer graag op onze school. Dit kinderfeest willen 

we zeker niet overslaan en hopen ook de roetveeg Pieten weer te mogen verwelkomen. Uiteraard 

zullen dit er minder zijn dan gebruikelijk. 

We vieren het feest op vrijdag 4 december en ontvangen de Sint buiten op het plein met alle 

kinderen. Helaas kunnen we dit jaar geen ouders toestaan om begrijpelijke redenen. De surprises 

voor de groepen 5 t/m 8 kunnen ook al gebracht worden op woensdag 2 en donderdag 3 december 

om te voorkomen dat er veel volwassenen op het plein aanwezig zijn. Tevens zal de Sint dit jaar 

‘Coronaproof’  trakteren, wat vast en zeker gaat lukken.  

Kerst 

Het vieren van het kerstfeest in de vorm van een gezamenlijk kerstfeest met de eigen groep heeft 

onze voorkeur. Wij denken hierbij echter wel aan een kerstontbijt. Het organiseren van een 

kerstactiviteit voor ouders, zoals gezamenlijk zingen op het plein of een kerstdrankje, zal dit jaar 

waarschijnlijk niet gaan lukken. We houden jullie op de hoogte van de voortgang.  

 

 


