Nieuwsbrief december 2020
Belangrijke data
December/januari:
19 December t/m 3 januari: Kerstvakantie
4 januari t/m 17 januari: School dicht.
I.v.m. de sluiting van de school is er veel onduidelijk over de data in januari. Hou daarom goed de
berichten op ouderportaal of mail in de gaten voor eventuele mededelingen.

Nieuws vanuit de Jozefschool

Wederom wordt er van ons allen veel buigkracht gevraagd. De scholen gaan sluiten wel per direct!
Gelukkig hebben we dinsdag nog van alles kunnen regelen om het jaar 2020 goed te kunnen
afsluiten. De groepen 6 hebben de kerstmusical kunnen opvoeren en alle groepen hebben genoten
van de zang en het verhaal. We hebben nieuwe talenten ontdekt. Dinsdagmiddag zijn er
schoolspullen meegegeven en de leerkrachten zijn bezig geweest met de voorbereidingen voor het
online lesgeven na de kerst vakantie. Voor juf Nouky en juf Marijke was afgelopen dinsdag ineens de
laatste fysieke schooldag en na de lockdown (eerst nog 2 weken online lesgeven) zal juf Nouky met
zwangerschapsverlof gaan. We hebben afscheid genomen van juf Laurien en na de kerstvakantie
verwelkomen we juf Jozien die na haar bevallingsverlof weer gaat beginnen.
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In de nieuwsbrief van november 2020 heeft u kunnen lezen hoe we de personele puzzel hebben rond
gekregen tot de voorjaarsvakantie. Ook heeft u kunnen lezen hoe het is geregeld voor de groepen
1/2 in de kleuterbouw. Begin van deze week is er een brief met de nieuwe indeling van de
kleutergroepen meegegeven. Per 1 februari 2021 start de nieuwe groep 2D met juf Eline in de
kleutergymzaal die als klaslokaal wordt omgetoverd.

De scholen blijven dicht t/m 15 januari 2021. We volgen de berichtgeving en op dinsdag 12 januari
2021 horen we meer.
Er is nog een nagekomen bericht vanuit SKO De Streek:
Betreft: noodopvang op onze scholen.
Beste ouders/verzorgers,
U heeft dinsdag 15-12-2020 van mij informatie gekregen m.b.t. schoolsluiting, onderwijs op afstand
en noodopvang. In dat bericht had onderstaande tekst moeten staan m.b.t. noodopvang.
Noodopvang Onder schooltijd organiseren we de noodopvang voor kinderen van wie de ouder(s) een
cruciaal beroep hebben.
Voor een overzicht daarvan verwijs ik naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/oudersscholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen. Indien één
van beide ouders een cruciaal beroep heeft verzoeken we, conform de richtlijnen van de rijksoverheid,
om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Indien dit voor u niet mogelijk is verzoek ik u met
de Intern begeleider van de school in overleg te gaan. Ik wil de alerte ouders bedanken voor hun
vlotte reactie en eveneens verontschuldigen voor de mogelijke onrust.
Met vriendelijke groet, Ruud van Herp uitvoerend bestuurder
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De afgelopen dagen zijn we druk bezig geweest met het verwerken van de Noodopvang
verlof aanvragen. We constateren dat er fors meer aanvragen binnen zijn gekomen en dat
we per dag rond de 30- 35 kinderen Noodopvang gaan bieden. Een aantal leerlingen op
verzoek van de leerkrachten en de meeste op verzoek van de ouders.
We vragen met klem om mee te denken in de opvang van jullie kinderen zodat de
bewegingen van en naar school en in de school zoveel mogelijk worden beperkt!
Met als doel zo snel mogelijk de scholen weer open!
Ook een dringend verzoek: de school en het schoolplein zijn dicht. De kinderen kunnen in
hun eigen thuisomgeving buiten spelen en niet op het schoolplein. Vertel dit ook graag af
met uw kind(eren). Alvast bedankt voor het begrip.
Samen krijgen we het Corona virus onder controle!

Het team van de Jozefschool wenst iedereen fijne kerstdagen en een gezond 2021!
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Nieuws van de OV
Beste ouders,
Door de Lock Down is het helaas niet gelukt om het kerstontbijt met alle kinderen van de school door
te laten gaan. Maar de Oudervereniging laat het hier niet bij zitten en zullen in het nieuwe jaar met
een leuke activiteit over de brug komen. Hierover worden jullie te zijner tijd geïnformeerd.
De afgelopen weken kon iedereen voedsel doneren voor de Voedselbank. Wat hebben we veel van
jullie mogen ontvangen! Geweldig! Namens de Voedselbank heel hartelijk dank voor de donaties.

Namens de Oudervereniging willen we iedereen hele fijne feestdagen wensen en laten we hopen dat
2021 een beter jaar zal worden dan afgelopen jaar.
Met vriendelijke groet,
Namens de Oudervereniging
Mara Tellman
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Nieuws uit de groepen 6

Kerstmusical groep 6
De groepen 6 hebben de kerstmusical ‘De geschenkenwinkel’ voorbereidt. We zijn op 12 november
begonnen met het lezen van de musical. Daarna hebben we de rollen verdeeld. De kinderen mochten
zelf aangeven welke rollen zij het liefste wilden spelen. Daarna zijn we begonnen met het oefenen
van de scènes. Best lastig zo veel tekst onthouden! Gelukkig ging het heel goed! Veel kinderen
hebben zelfs thuis geoefend. Maandag 14 december was het zo ver! Voor het eerst gingen we
optreden in de aula met publiek! Heel spannend, maar wat deden ze het goed! Dinsdag 15 december
ging het even anders dan we hadden gepland. Het was ineens de laatste lesdag voor de lockdown.
Daarom kwamen die dag alle klassen en broertjes en zusjes kijken. Het licht, geluid en de opname
werden verzorgd door Peter. Super fijn, bedankt! Ook de ouders/verzorgers kunnen de kerstmusical
van hun kind thuis bekijken
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