
 

 

Verlenging thuisonderwijs na verlengen Lock down 

Opnieuw een bijzondere uitdaging voor iedereen in Nederland en zeker voor iedereen die extra 

getroffen wordt door de Lock down. 

Helaas voor jullie, voor ons en voor de leerlingen gaat de schoolsluiting nog langer door. In ieder 

geval tot 25 januari en we weten dat de kans groot is dat het dan nog eens met twee weken verlengd 

wordt. Wij beseffen ons terdege dat dit veel vraagt van thuiswerkende ouders en alle ouders om 

zowel opvang als begeleiding bij het thuis onderwijs te regelen. 

Wij zijn heel blij te merken dat alle leerlingen goed aanwezig zijn bij de online-instructies en dat we 

merken dat de leerlingen en jullie goed aan de slag zijn gegaan. Veel kinderen en ouders maken 

gebruik van de mogelijkheid om hulpvragen te stellen en blijf dit ook vooral doen. Dit kan via 

ouderportaal en of via teams. 

Zowel wij als jullie zullen beseffen dat we met fysiek onderwijs echt meer kunnen bereiken. Juist de 

interactie tussen de leerkracht en de leerlingen en de interactie tussen de leerlingen onderling is 

daarin een onmisbare schakel. Ondanks dat zullen we moeten roeien met de riemen die we hebben. 

Vanuit de verschillende bouwen en via de leerkracht van jullie kinderen krijgen jullie verdere 

informatie over de programma’s en roosters voor de volgende week of weken. Via hen worden jullie 

ook op de hoogte gesteld als er extra materiaal opgehaald kan worden en op welke momenten. 

We wensen jullie en de kinderen vooral veel succes de komende periode. 

Via de onlinebibliotheekmogelijkheid kunnen steeds boeken besteld worden.  

Voortgang noodopvang 

Voor ouders die gebruik maken van de noodopvang verandert deze niet. We gaan ervan uit dat de 

leerlingen op de opgegeven dagen weer komen. Jullie hoeven alleen een bericht naar 

ib@bsjozefschool.nl  te sturen, als de opvang door wisselende diensten op andere dagen vallen. Dit 

scheelt voor alle partijen extra handelingen.  

Naast het geven van onlineonderwijs worden dagelijks zowel leerkrachten als onderwijsassistenten 

per bouw ingezet voor de noodopvang en ook wordt er aan een aantal leerlingen extra 

ondersteuning geboden door andere leerkrachten.  

Instroom nieuwe kleuters 

Voor de kleuters die in december 2020 en of januari 2021 net 4 jaar zijn geworden of worden is het 

een extra ingewikkelde tijd. De leerkracht van jullie kind zal contact met jullie opnemen zodat deze 

kleuters straks als de school weer opengaat rustig in kunnen stromen. Met specifieke vragen kunt u 

altijd terecht bij Mirjam de Nijs. Zij is maandag tot en met donderdag telefonisch bereikbaar op 

school en anders kunnen vragen per mail aan haar gesteld worden: ib@bsjozefschool.nl  

CITO M toetsen eind januari 

Nu het thuisonderwijs langer doorgaat zullen de gebruikelijke CITO-toetsen van eind januari 

waarschijnlijk verschoven worden naar een later tijdstip, daarover wordt zowel landelijk als regionaal 

overleg gevoerd en volgen we de richtlijnen. Zodra daar meer over bekend is worden jullie op de 

hoogte gesteld. 
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Voorzichtige opstart werk directie 

Na het plotselinge overlijden van mijn man Jan op 1 december, heeft Mirjam de Nijs ondersteund 

door de bouwcoördinatoren mijn taken overgenomen. Ik ben heel blij hoe zij dit samen met het team 

en in overleg met de bestuursdirecteur gedaan heeft. Het onderwijs, alle bijzondere activiteiten in 

Corona tijd, de plotselinge sluiting de laatste week voor de kerstvakantie, het opstarten van het 

thuisonderwijs en de noodopvang zijn prachtig opgepakt. 

Op dit moment probeer ik voorzichtig de draad weer op te pakken, eerst thuis mijn weg weer te 

vinden en daarnaast weer taken voor school op te pakken. Zowel mijn hoofd, hart als gevoel laten 

duidelijk merken dat het tijd nodig heeft. 

Voor jullie is het goed om te weten dat Mirjam voorlopig het eerste aanspreekpunt blijft en dat de 

bouwcoördinatoren dit per bouw voor de leerkrachten zijn.  

Ik reken op jullie begrip. 

Met vriendelijke groet, 

Christien Bruin. 

 

 

Lieve kinderen en ouders, 

Bedankt voor zoveel lieve woorden, tekeningen, briefjes, bloe-
men en gebaren. We ervaren de warme steun nog alle dagen na 
het overlijden van onze lieverd 

Jan van der Bijl 

Ons verdriet is groot en het gemis enorm. Daar is tijd voor nodig. 
We blijven de mooie herinneringen koesteren. 

Rijk voelen we ons met zoveel geboden steun. Dat is goud waard. 

Christien, kinderen & kleinkinderen 

 


