
 

 

 

Op naar een vrijere zomer 

Tot en met 23 juni bleef het strakke protocol een dringend advies voor de scholen. Heel blij zijn we 

met het loslaten van die strakke maatregelen na 26 juni. 

Voor de laatste twee weken gaan we de organisatie niet weer helemaal op zijn kop gooien. Wel zijn 

we blij dat ouders weer gemakkelijker in de school mogen. Voor het afscheid van groep 8 en de 

musical kunnen we regelen dat meer kinderen, ouders, en wat extra genodigden de musical in 

blokken bij kunnen wonen. Dit regelen de groep 8 leerkrachten. 

Verhogen van de ouderbetrokkenheid wordt weer een kans. 

 

Op de Jozefschool is de ouderbetrokkenheid altijd bijzonder hoog geweest. Veel ouders willen een 

extra bijdrage leveren om de schooltijd van kinderen een bijzonder randje te geven. Dat heeft de 

afgelopen anderhalf jaar onder druk gestaan. Het moet voor jullie lastig geweest zijn om zo weinig in 

de school te kunnen kijken of te kunnen helpen. Kennis maken met nieuwe leerkrachten en met 

ouders van andere groepsgenoten is ingewikkelder geworden.  

Naast de formelere gesprekken over jullie eigen kind en de samenwerking als het gaat om extra 

begeleiding voor jullie kinderen is er weinig ruimte geweest om echt in contact te komen. Dat 

hebben zowel jullie als wij echt gemist. 

Er is door team en oudergeleding in de OV en de MR steeds gekeken wat binnen de beperkende 

maatregelen wel mogelijk was en ondanks heel veel goed bedachte alternatieven bleef het vaak niet 

mogelijk.  

Zijn er ook positieve gevolgen van de opgelegde beperkingen?  

• Tijdens de  afgelopen periodes is er ervaring opgedaan met online oudergesprekken en veel 

ouders hebben dit als een meerwaarde gezien. Vanuit je huis in gesprek met de leerkrachten 

heeft voordelen. 

• De rust in de school bij binnenkomst is enorm toegenomen doordat alle leerlingen tegelijk 

met de leerkracht naar binnen gaan en zich geen weg hoeven te banen tussen de benen van 

bijna 100 ouders die zich in de krappere ruimtes moeten begeven.  



• Het ontvangen van de groepen op het plein door de leerkrachten willen we voortzetten. De 

leerkracht kan gelijk kort contact maken met alle leerlingen van de groep. 

• Het halen en brengen via de looproutes maakt het voor de kinderen veel overzichtelijker. 

Wat gaan we zeker weer oppakken met ouders 

• Het wordt natuurlijk veel gemakkelijker om na schooltijd met de leerkracht een gesprek aan 

te gaan en dat kan gewoon weer binnen. 

• Geen mondkapjes meer bij rondleidingen door de school die na afspraak weer kind- en 

oudervriendelijk kunnen worden 

• Werkgroepen via de oudervereniging kunnen weer fysiek op school komen en hun bijdrage 

leveren. 

• In september kunnen we weer starten met de inloopavond waarbij jullie met je kind de 

groep kunnen bekijken en tegelijkertijd even kennismaken met de leerkracht. 

• Bij de start van het nieuwe schooljaar geven we weer  ruimte aan ouders die bij bepaalde 

activiteiten in de groepen willen ondersteunen. Via een opgaveformulier kunnen jullie dan 

aangeven of en bij welke extra activiteiten jullie ingezet willen worden 

• In oktober organiseren we een avond per groep zodat jullie kennis kunnen maken met de 

andere ouders van de groep en tegelijkertijd geïnformeerd worden door de leerkrachten 

over de werkwijze in de groep 

Schoonmaakavond aan het einde van het schooljaar wel mogelijk 

 

In de jaarkalender staan er nog drie schoonmaakavonden  van 19.00-20.30 gepland: 

• dinsdag 29-6-2021 

voor de middenbouw groepen 3,3-4, 4, 4-5 en groep 5 

• woensdag 30-6-2021  

voor de bovenbouw groepen 6a en 6b ,7 en 8a en 8b inclusief bijgebouw 

• donderdag 1-7-2021  

voor de kleuterbouw groepen 1-2a,1-2 b,1-2c en 2d 

Deze avonden kunnen nu wel doorgaan. In ieder geval een kans om met meerdere ouders tegelijk in 

de school te komen en ook in detail de groepen weer een echte opfrisbeurt te geven. We zouden het 



enorm op prijs stellen als jullie op een van de avonden komen helpen. De ervaring leert dat we vaak 

met een uurtje klaar zijn. Er ligt een lijst in de groep waarop de nodige klussen staan en de 

leerkrachten en schoonmaakmiddelen zijn aanwezig. We hopen op een hoge opkomst. 

Wij zorgen die avond voor koffie en thee. 

Oorverdovend stil en verdrietig zijn we bij het afscheid van 

Marcel Kenter 

  

Raad eens 

hoeveel ik van je hou? 

Ik hou van jou 

helemaal tot aan de maan 

en weer terug 

 

Op maandag 14 juni 2021 hebben Lara (wordt leerling 1-2 b) en Sanne  veel te vroeg afscheid moeten 

nemen van hun lieve vader Marcel die samen met Paula zo gelukkig was met zijn gezin. Zijn 

onvoorwaardelijke liefde en warmte voor hen en zijn grenzeloze klaarstaan voor anderen heeft hij 

doorgegeven en zal in talloze herinneringen bij hen blijven. 

Een fijne familieman en markante Hemmer die zorgde voor verbinding in de gemeenschap, waar je 

letterlijk en figuurlijk op kon bouwen. We hebben het verdriet rond de school gevoeld bij zoveel 

ouders en betrokken kinderen. 

Wij wensen Paula, Lara ,Sanne en beide families heel veel kracht, steun en warmte toe om zonder 

hem verder te gaan.  

 

 

 

 



 


