
 

 

Gehele openstelling voor onderwijs op de Jozefschool van 8 februari 2021 tot 

en met 19 februari 2021 

           4-2-2021 

Beste ouders en verzorgers, 

We zijn blij dat we a.s. maandag weer mogen starten met het volledige onderwijs op de Jozefschool.  

We vinden het echt fantastisch hoe het jullie gelukt is om de extra opvang en het thuisonderwijs vol 

te houden. We weten dat dit veel gevraagd heeft van iedereen.  

 

Het nieuwe protocol is met ons gedeeld en in deze nieuwsbrief vinden jullie de nodige maatregelen 

waar we ons aan moeten houden en de maatregelen waar een dringend advies over gegeven is. Wij 

hebben die maatregelen eruit gehaald, die voor jullie in deze periode van belang zijn. 

Het complete protocol wordt gedeeld met de OV en de MR. 

Deze twee weken zijn voor iedereen spannend. West-Friesland is op dit moment een regio die valt in 

de categorie ernstig. Het is daarom van groot belang dat iedereen echt zijn best doet om mee te 

werken aan de veiligheid binnen het haalbare. Zowel de leerlingen, de ouders, oppassen als de 

schoolmedewerkers. 

Veel van de eerder genomen maatregelen blijven gelijk, waarbij we vooral op de zorgvuldigheid in de 

uitvoering letten. Een aantal maatregelen zijn nieuw en daarbij hebben we de inzet en hulp van 

elkaar hard nodig. Samen kunnen we dit voor elkaar krijgen en dat gaat zeker lukken. 

De afgelopen periode hebben we in de Noodopvang met veel kinderen en personeel al 

proefgedraaid. In die periode zijn ondanks flinke aantallen geen besmettingen voorgekomen. 

 

 

 



Onderlinge afstand kinderen 

De onderlinge afstand tussen kinderen wordt minder strak aangehouden. In de kleuterbouw werken 

en spelen de kinderen binnen de groep altijd door elkaar heen en dat blijft ook zo. Wel zullen we in 

de groepen 3 tot en met 6 in vaste groepjes werken. We proberen daarmee de kruisbestuiving te 

minimaliseren. Ze zullen in deze vaste koppels gaan samenwerken tot de voorjaarsvakantie. In de 

groepen 7 en 8 worden koppels van twee gemaakt. Zo maken we kleine bubbels, zodat wanneer er 

een corona-besmetting plaats vindt, we de quarantaineverplichting in overleg met de GGD zo klein 

mogelijk kunnen houden.  Deze weken zal de grote groep 7 verhuizen naar het lokaal in ’t Skitteljacht 

en de kleinere groep 8 naar het hoofdgebouw om meer afstand tussen de koppels te kunnen 

houden. Met de leerlingen bespreken we dat ze meer dan gebruikelijk op hun plaats blijven zitten. 

Een aantal leerkrachten heeft familieleden met verhoogd risico. Begrijpelijk dat deze collega's de 

afstand van 1,5 meter tot de kinderen van groot belang vinden. 

Het buitenspelen in de ochtend gaat steeds per hele groep en waar dit niet haalbaar is binnen het 

mogelijke krijgen maximaal 2 dezelfde groepen een vaste tijd en een deel van het plein toegewezen.  

Tijdens de lunchpauze kijken we hoe we het plein dusdanig op kunnen delen, zodat er een minimum 

aan gemixte groepen ontstaat. Het TSO-rooster hebben we hiervoor al eerder opgerekt. 

Mondkapjes 

De leerlingen van de groepen 8 dragen bij verplaatsingen in de tussenruimtes een mondkapje. Voor 

de groep 7 hoeft dit niet omdat ze in een apart gebouw zitten. Het onderwijspersoneel draagt bij 

verplaatsingen in de aula en personeelsruimte een mondkapje en blijft zoveel als haalbaar in het 

eigen lokaal. 

 

Onderlinge afstand volwassenen 

   

De onderlinge afstand tussen volwassenen blijft 1,5 meter. Dit geldt voor de medewerkers onderling 

Om de veiligheid voor leerkrachten en voor ouders zoveel mogelijk tegemoet te komen zijn ouders 

deze periode nog niet welkom in de school. De vaste TSO-vrijwilligers zullen we deze weken 

uitsluitend buiten bij het toezicht houden inzetten. De leerkrachten eten zelf met hun leerlingen in 

de groep. De indeling van de ouders wordt afgestemd met de TSO coördinator. 

Deze weken zullen externen die kinderen of groepjes kinderen begeleiden nog niet in de school 

komen. 

 

 

https://skodestreek.sharepoint.com/:w:/g/Scholen/Jozefschool/EbsX6P9w8BlLjveHX6mNe5UBhwjfEbEivEAA9DNUzjAayA


Communicatie met school 

Communicatie met de leerkracht kan via ouderportaal en daarop kunnen jullie altijd een 

terugbelverzoek indienen. Dit geldt ook bij alle voorkomende vragen aan directie of IB. Zet dringende 

vragen op de mail ib@bsjozefschool.nl en Mirjam zal jullie terugbellen.  

 

Halen en brengen van de leerlingen.                                       Hoe beperken we de bewegingen? 

Ochtend brengen Per kind een volwassene. 
Kinderen vanaf groep 6 kunnen zelfstandig het 
schoolterrein op. 
Als uw kind in groep 5 dit aankan is het een 
mooie kans om dit te stimuleren. 

8.20-8.30 uur  

We rekken de tijd iets op en verwachten dat het 
dan in 10 minuten ruim haalbaar is om met 
gepaste afstand de kinderen te brengen en 
halen.  

 

Middag halen Per kind een volwassene 
Kinderen vanaf groep 6 kunnen zelfstandig het 
schoolterrein af. 
Als uw kind in groep 5 dit aankan is het een 
mooie kans om dit te stimuleren. 

14.10-14.15 uur Voor de kleuterbouw. 

14.15-14.25 uur Blijf letten op de doorstroom, zeker nu we met 
meer volwassenen lopen. 
Maak speelafspraken buiten de 
doorstroomroutes. 

 

Gelukkig zijn we in de gunstige omstandigheid dat we een groot en ruim plein hebben en drie 

toegangswegen die sowieso al zorgen voor verspreiding…. en hebben jullie allemaal ervaring 

opgedaan in de afgelopen periodes. 

Wij vragen daarom met klem om de kinderen, als ze op het plein komen, gelijk aan te sluiten bij de 

vaste groepsplek bij de leerkracht van hun groep. Oudere kinderen van het gezin kunnen via de vaste 

looproutes jongere kinderen naar hun groepsleerkracht op het plein brengen en daarna doorlopen 

naar hun eigen plek.  Bij het halen volgt dezelfde route. 

Op het midden en bovenbouwplein kunnen de meeste leerlingen zelfstandig komen en wanneer 

nodig gebracht worden via het brede pad wat start op de Hemmerbuurt en richting de begraafplaats 

loopt. Daarvan uit kunnen ze zelfstandig naar de groepsleerkracht op de vaste plek op het plein 

lopen. Op dat brede pad is prima gescheiden verkeer mogelijk (aangegeven met strepen) en kan 

ieder daarin zijn verantwoordelijkheid voor de 1,5 meter afstand nemen.  

Een ouder/ volwassene per gezin kan op het kleuterplein via de looproute (eenrichtingverkeer) een 

kind wegbrengen en later weer ophalen bij de groepsleerkracht op het plein. Volg de route zoals die 

met de pijlen op het plein is aangegeven. We verruimen de route een stukje en wanneer nodig kan 

die ingezet worden. De vierde kleutergroep zal vanaf maandagmiddag verzameld worden bij het 

wiptoestel gelijk naast de ingang en zal als eerste gelijk doorlopen naar binnen. 

mailto:ib@bsjozefschool.nl


Van de oudere kinderen wordt verwacht dat ze deze tijden aan houden en niet eerder op het 

schoolplein komen. Nog steeds geldt de regel. Ga na schooltijd direct naar huis.  

Bijenkorf 

Met de ouders van de Bijenkorf is afgesproken dat zij gezien de leeftijd van de peuters de kinderen 

bij de ingang van het peuterplein wegbrengen. Peuters zonder schoolgaande broertjes of zusjes 

worden vanaf 8.15 uur gebracht. Ouders met schoolgaande broertjes en zusjes volgen vanaf 8.20 uur 

de eenrichtingverkeer looproute en brengen na de kleuter de peuter weg. 

Bij het ophalen van de peuters is het belangrijk om te zorgen dat het groene hek weer gesloten 

wordt als jullie het plein verlaten als we met groepen kinderen lunchpauze hebben op het plein. 

Ruimte maken 

Door de vrij smalle ingang op het kleuterschoolplein vragen we alle ouders fietsen ruim buiten het 

plein neer te zetten en de doorgangen zo vrij mogelijk te houden. 

We rekenen erop dat alle volwassenen de 1,5 meter afstand ook onderling respecteren. Ouders 

wordt geadviseerd om een mondkapje te dragen bij het brengen en halen langs de looproutes. 

Gezondheid en hygiëne maatregelen 

Net als in heel Nederland geldt dat kinderen en medewerkers thuisblijven bij 

verkoudheidsverschijnselen en koorts. In deze twee weken geldt dat voor iedere vorm van 

verkoudheid tenzij anders afgesproken met de leerkracht of IB. Als een kind koorts heeft blijft 

iedereen thuis. Pas wanneer de medewerker en of jullie kind 24 uur klachtenvrij is, zijn ze weer 

welkom. Bij het ontstaan gedurende de dag van klachten en bij twijfel worden ouders gebeld en 

verzocht hun kind te komen halen.  

  

Het handen wassen wordt systematisch toegepast. Bij binnenkomst hangen er in alle lokalen bij alle 

ingangen hand-dispensers. Daar gaan alle kinderen langs bij binnenkomst. Er zijn meerdere vaste 

momenten waarop de handen gewassen worden en daarvoor zijn dispensers en of pompjes in alle 

groepen en toiletruimtes geplaatst. 

Er zijn papieren handdoekjes aanwezig in alle groepen en extra ruimtes. Het hoesten en niezen in de 

elleboog blijven we net als thuis ook op school toepassen. 

Het wc gebruik door de hele school gaat w.s. doordat iedereen zich bewuster is van nodige hygiëne 

stukken beter.  

Leerkrachten spuiten met water en zeep de werkplek waar nodig na eten en drinken en geven de 

leerlingen een stukje verantwoordelijkheid voor het schoonhouden vanaf groep 3. 

Buiten school om zorgt het schoonmaakbedrijf voor extra schoonmaak. 



We hebben de richtlijnen van het protocol gebruikt om zo verstandig mogelijk om te gaan met 

veiligheid, hygiëne voorschriften en gezondheid.  

De schoonmaakavonden kunnen helaas niet doorgaan. 

 

Quarantaine  

De adviezen om in vaste koppels en of groepjes te werken kan bijdragen om de quarantaine 

verplichtingen te beperken. Mocht er toch een besmetting plaatsvinden, dan hoeven in dat geval 

mogelijk alleen de leerlingen uit hetzelfde groepje of koppel in quarantaine. Dit beoordeelt de GGD. 

Onderwijspersoneel en leerlingen die in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is met 

het coronavirus gaan 5 dagen in quarantaine. Na deze 5 dagen kunnen zij zich laten testen. Dit is 

vrijwillig. Leerlingen van ouders die hen niet laten testen moeten nog 5 dagen langer in quarantaine. 

Dit is in lijn met landelijk beleid. Scholen geven in de periode van quarantaine zoveel mogelijk 

onderwijs op afstand. In voorkomende gevallen worden jullie hierover geïnformeerd door de 

leerkracht. Waar mogelijk geven we nog boeken en werkboeken mee voor de start van de 

quarantaine. 

Bij mogelijk afstandsonderwijs wordt na de instructietijden de camera weer uitgezet. 

Goed onderwijs 

 

We merken dat we ons steeds geconcentreerd hebben op de tussendoelen bij de hoofdvakken ook 

bij het afstandsonderwijs en dat er door jullie en de kinderen heel veel gedaan is, waardoor we ons 

ook nu kunnen richten op de hoofddoelen van de vakgebieden en de draad gewoon weer op pakken.  

De intensieve extra begeleiding die het leesproces bij een deel van de kinderen altijd vraagt, doet ook 

nu een beroep op leerkrachten en ouders om echt leeskilometers te blijven maken zowel op school 

als thuis. 

In de komende periode gaan we meer ruimte krijgen voor zaakvakken en expressievakken. 

 

Opvang 

Met Smallsteps die de VSO en BSO regelen voor de Jozefschool wordt het halen en brengen net zo 

geregeld als nu en dat verloopt prima. Om 14.15 uur verzamelen alleen de leerlingen die gebruik 

maken van de Noodopvang bij het bankje op het kleuterplein en de andere BSO-kinderen in de aula. 

Als alle ouders weg zijn verlaten de BSO-kinderen de aula en het plein. 



Inleveren van de geleende materialen 

Graag maandag alle geleende devices meegeven aan jullie oudste kind. Die geeft dit af bij de 

leerkracht en dan krijgen jullie bericht als het in goede orde is ontvangen. Daarnaast nemen alle 

kinderen de spullen van school gelijk maandag mee, zodat we op school de materialen meteen weer 

in kunnen zetten. 

Studiedag 19 februari vervalt 

Om deze eerste weken zoveel mogelijk te profiteren van het weer fysiek les kunnen geven, hebben 

we besloten om de studiedag van vrijdag 19 februari te laten vervallen. 

 

Goede voorbereiding van jullie kinderen 

Voordat u uw kind maandag naar school brengt is het verstandig om een aantal afspraken met hem 

of haar te bespreken. Gewoon omdat het toch echt nog een beetje anders gaat. Het is voor kinderen 

fijn als ze al een beetje weten waar ze aan toe zijn. Vertel ze vooral dat het fijn is dat ze weer naar 

school mogen en dat alle kinderen in Nederland weer naar school mogen. 

 

 

• Kinderen mogen vanaf 8.20 uur op het schoolplein komen. Dit om te voorkomen dat 
kinderen al vroeg om het plein zijn om met elkaar te spelen.  
 

• Uw kind gaat gelijk naar zijn of haar leerkracht. Deze staat op een afgesproken plek op het 
plein. De ouders van de groepen 3 t/m 8 blijven buiten het plein.  
 

• Voor de ouders die op het kleuterplein moeten zijn, staan er looproutes met pijlen 
aangegeven. Houd hierbij zoveel mogelijk rekening met de 1,5 meter afstand. 
 

• Als de groep compleet is gaan we groep voor groep naar binnen. Bij binnenkomst in de 
klas worden de handen gereinigd. De jas en tas hangen ze aan de stoel.  

 

• In de kleuterbouw wijst de leerkracht de plek aan voor de jas en de tas. 
 

• De leerkrachten bespreken rustig met de leerlingen wat in deze periode van leerlingen 
verwacht wordt.  

 

• We hebben zowel ’s morgens met de eigen groep een eet en drink moment en een 
speelkwartier buiten. 
 

• Tijdens die pauze spelen de kinderen alleen met hun eigen groep buiten. Ook hiervoor 
hebben we met elkaar plekken afgesproken. 

 

• Het ophalen van uw kind om 14.15 uur in de middag gebeurt op dezelfde manier als bij 
het wegbrengen. De groep van uw kind staat weer op dezelfde plek waar we gestart zijn. 
Ook dan geldt dat ouders niet op het plein mogen komen (uitgezonderd de ouders van 
een peuter/ kleuter en ook zij zo kort mogelijk). 
 

• Als de school uit is, gaat iedereen zo snel als mogelijk naar huis of naar de BSO. 



 

• Zodra bekend is wanneer er binnen gegymd kan worden ontvangen jullie die informatie 
van de leerkracht. Tot die tijd bewegen we buiten onder gym tijd. 
 

 We beseffen dat het nog steeds veel afspraken zijn. Hierin volgen we het beleid wat geadviseerd 
is. En daarnaast blijven we natuurlijk gewoon ons gezond verstand gebruiken. 
 

 

Maandag gaan we van start en waar nodig maken we aanpassingen en houden we jullie daarvan via 

ouderportaal weer op de hoogte. 

Namens het team: 

Directie en Intern begeleider:  

Christien Bruin en Mirjam de Nijs 

 

 

 

 

 


