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BS Jozefschool 

St. Lucasstraat 2 

1606 BP Venhuizen 

Telefoon: 0228 54 1456 

E-mail: directie@bsjozefschool.nl 

Website: www.bsjozefschool.nl 

 

Belangrijke data:  
 

Februari:  
4 februari: Gesprekkenplanner wordt 
opengezet 
 
10 en 16 februari: Oudergesprekken via 
Teams 
 
22 t/m 28 februari: Voorjaarsvakantie  

 

De website is vernieuwd en toegankelijker via de telefoon en tablet. 

Zeker het bekijken waard!   

www.bsjozefschool.nl 

 

mailto:directie@bsjozefschool.nl
http://www.bsjozefschool.nl/
http://www.bsjozefschool.nl/


|Nieuwsbrief januari 2021 

 

 2  
 

Nieuws van IB en directie 

Thuisonderwijs in de langere Lock down 

Overal lezen we  berichten en zien we reportages. Vaak horen we daarin negatieve 

ontwikkelingen:  

• Veel stress voor ouders en kinderen door dubbele belasting voor ouders door de 

combinatie van thuiswerken en de  begeleiding van de kinderen.  

• Het wegvallen daarbij van de kinderopvang voor een grote groep ouders. 

• Stress door het veel te lang al wegvallen van werk en inkomen. 

• Zorgen om de uitkomsten van de gevolgen van covid-19 voor eigen bedrijf. 

• Zorgen om de gezondheid van jezelf of van familieleden. 

• De beperking van sport en andere activiteiten buitenshuis. 

• Pubers in huis die zoveel behoefte hebben aan sociale contacten. 

• Het wegvallen van ontspannende feestjes. 

• Het wel heel dicht op elkaar zitten binnen gezinnen, wat niet altijd gemakkelijk is. 

• De onrust in de samenleving. 

• De tijd die nodig is om iedereen te vaccineren. 

 

Wij zien zeker  ook positieve ontwikkelingen: 

• Wat zijn kinderen flexibel en leerbaar.  

• We zijn heel trots op alle leerlingen die in totaal veranderde situaties echt allemaal 

hun best doen om zoveel mogelijk door te leren.  

• We zien hun digitale vaardigheden groeien. 

• ……en natuurlijk gaat het verschillend bij alle leerlingen, zoals het ook verschillend 

gaat op school.  

• Kinderen die meer moeite hebben met concentratie ondervinden dit thuis en op 

school.  

• Kinderen die op school soms moeite hebben om  zo lang te zitten, profiteren nu 

misschien van meer bewegingsvrijheid.  

• Het leren hulp vragen via teams of ouderportaal, soms even na overleg een kort 

contactmoment met de leerkracht op school. 

• Het samen met je vader of moeder naar je werk kijken kan ook veel positieve 

aandacht opleveren.  

• Als ouder krijg je meer zicht op hoe jouw kind omgaat met zijn werk en leer je samen 

te plannen en omgaan met uitgestelde aandacht. 

• Het leren hulp vragen via teams of ouderportaal, soms even na overleg een kort 

contactmoment met de leerkracht op school. 

• Minder haast in gezinnen kan meer rust en voorspelbaarheid geven. 
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• Tijd voor spelletjes, lekker lezen en voorlezen, samen bouwwerken maken, tekenen 

en knutselen kunnen mooie momenten opleveren. 

• We treffen het dat er in Venhuizen en Hem overwegend veel buitenruimte is, 

waardoor blijven bewegen en buiten spelen een stuk gemakkelijker gemaakt wordt. 

 

Wij hopen natuurlijk  net als jullie, dat wij zo snel mogelijk weer op school verder kunnen, 

waar we veel meer mogelijkheden hebben om af te stemmen op verschillen tussen 

kinderen. Waar ze veel gemakkelijker van elkaar kunnen leren, leren vallen en opstaan met 

elkaar. Waar de interactie tussen leerkracht en leerling en de leerlingen onderling zoveel 

sterker is. 

Het samen lachen, ruzietjes leren oplossen, samen sporten, buiten spelen, verjaardagen 

vieren. We kunnen niet wachten. 

 

Als we na 8 februari weer mogen starten, bekijken we de beginsituatie voor de leerlingen. 

Die zal verschillend zijn en dat is zoals het is. Daar vanuit pakken we de draad weer op. We 

sluiten weer aan bij de nieuwsgierigheid van de leerlingen en helpen ze weer in het 

schoolritme te komen. 

Als we dan  toetsen inzetten is dat om goed aan te kunnen sluiten bij hun 

ondersteuningsbehoefte. Als we inderdaad opengaan zullen de rapporten op woensdag 10 

februari meegaan. Zo niet dan vinden we een andere oplossing. 

 

 

Oudergesprekken 

De geplande oudergesprekken op woensdag 10 februari en op donderdag 

16 februari  gaan digitaal door via Microsoft team. Op donderdag 4 

februari wordt vanaf 17.00 uur de gesprekkenplanner klaargezet op 

ouderportaal. We zijn benieuwd naar jullie ervaringen met het 

thuisonderwijs aan jullie kinderen. Daarnaast vertellen wij over hoe jullie 

leerlingen het gedaan hebben op school tot de Lock down en over hoe 

jullie kinderen weer gestart zijn.  

Jullie antwoorden en eventuele vragen worden meegenomen in de 

gesprekken. Mooi om dit ook samen met jullie kinderen in te vullen. 
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Contactmoment. 

Voor contactmoment met alle kinderen is gekozen om een vetbolletje rond te brengen, 

zodat alle kinderen even oog in oog contact hebben met hun leerkracht. Bij de kinderen in 

de opvang gebeurt dit op school en zij krijgen hem daarom daar vandaan mee. Als het goed 

is ontvangen alle leerlingen een vetbolletje met een vogelkaartje eraan. Komende weekend 

is er tuinvogeltelling. Ook leesteksten behandelen dit onderwerp. Leuk om te kijken welke 

vogels er in jullie tuin gezien worden. Liefhebbers kunnen via de website van 

vogelbescherming Nederland kijken hoe je mee kan doen.  

 

 

Breinhelden.  

De krachten die iedereen nodig heeft en ontwikkelt om zo goed mogelijk te leren leren. 

Goed is het om nu thuis te kijken welke krachten bij jullie kinderen een uitdaging zijn en 

welke krachten al behoorlijk ontwikkeld zijn bij het thuiswerk. 
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Inschrijving nieuwe kleuters 

Op de website kunnen jullie zien dat we in principe op 8 maart de mogelijkheid bieden voor 

rondleidingen. Ook hierbij blijft het onzeker of dit door kan gaan. Zodra dit bekend is 

informeren we hierover via de website. Voor de ouders die al broertjes of zusjes op school 

hebben liggen er inschrijfformulieren klaar. Zodra we open zijn verdelen we die. Als de Lock 

down langer gaat duren versturen we die per post. 

Zie ook de bijlage over de inschrijvingen. 

 

 

Wereldproject maart 2021 

De werkgroep is gestart met voorbereidingen. Gezien alle veranderingen in de wereld wordt 

gekeken naar wat op dit moment passend en haalbaar is. Verdere informatie volgt. 
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Nieuws van de MR 

 

Ouder gezocht voor de Medezeggenschapsraad. 

Medezeggenschap betekent inspraak: de mogelijkheid om als ouders en personeel mee te 

praten en mee te beslissen over zaken die spelen bij het geven en krijgen van goed onderwijs. 

Ouders en personeel kunnen in een medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen op de 

kwaliteit van de school en het onderwijs. Van hun ervaring, interesse, betrokkenheid en 

deskundigheid kan de school profiteren. 

De MR bestaat uit drie leden uit het personeel en drie ouders. Zij hebben zitting voor een 

periode van 3 jaar en kunnen zich daarna nog éénmaal verkiesbaar stellen. De MR vergadert 

zes keer per jaar. 

Door het vertrek van een lid uit de oudergeleding aan het einde van dit schooljaar is er een 

vacature voor een ouder beschikbaar met ingang van het nieuwe schooljaar 2021-2022 

Voel je je als ouder betrokken bij de school, wil je meepraten, adviseren of meebeslissen over 

zaken als kwaliteit van het onderwijs, financiën, formatie, TSO, Arbo en andere ontwikkelingen 

binnen het onderwijs, meld je dan aan. 

Aanmeldingen kunnen tot en met 17 februari 2021 worden gedaan per e-mail aan 

mr@bsjozefschool.nl. 

Indien er meerdere kandidaten zijn, zullen er verkiezingen worden georganiseerd. 

Voor eventuele vragen kun je terecht bij de zittende MR leden: 

Chantal Vriend  Leerkracht groep 7 
Anke Deen    Leerkracht groep 6 
Wilma Dekker   Leerkracht groep 3 
Martin Beemster   Ouder van Chris groep 8 
Bonne Boots (OV)  Ouder van Miley  gr.8, Dyonne gr.6 en Mylo gr.4 
Siegfried Kok   Ouder van Carice  gr.6 
Kersti Boomsma         Ouder van Lucas gr.5 en Karst gr.3 
 

We hopen op veel respons.  

Met vriendelijke groeten namens de MR, 

Anke Deen 

  

mailto:mr@bsjozefschool.nl
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Nieuws van de verkeerswerkgroep 

 

Door de Lock down zijn de werkzaamheden van de verkeerswerkgroep op een lager pitje 

gezet. Voor deze periode willen we u attenderen op een leuke ouder / kind quiz van Veilig 

Verkeer Nederland. Op de website okq.vvn.nl vindt u een quiz waarin ouder en kind 

beurtelings een vraag beantwoorden. Wie heeft de meeste antwoorden goed? Veel succes! 

Na de Lock down staan er weer pluimenacties op het programma. Hopelijk tot snel!  

 

        

 

 

 

 


