Nieuwsbrief van 14 augustus 2020
Welkom terug allemaal…
De vakantie zit er bijna op! Maandag komen we allemaal weer lekker naar school
toe. Met het team zijn wij afgelopen week al druk bezig geweest met alle
voorbereidingen. We hebben er heel veel zin in!
In deze nieuwsbrief vinden jullie informatie m.b.t. een aantal praktische zaken.
Corona speelt natuurlijk nog steeds een rol, hierdoor zullen er bepaalde geplande
activiteiten niet doorgaan of in een andere vorm doorgaan.
Binnenkomen…
We willen iedereen vragen hetzelfde te blijven doen als voor de zomervakantie.
Grote groepen ouders mogen nog niet in school komen. Dit heeft te maken met
de “anderhalve-meter-afstandsregel”. Ouders zijn individueel wel welkom in de
school als zij bijvoorbeeld een afspraak hebben met de leerkracht
Om 8:20 uur en om 12:30/ 14:30 willen wij echter aan álle ouders vragen de
kinderen af te zetten/op te halen aan de overkant van het schoolplein.
De leerkrachten staan op het plein en vangen de kinderen op.
Wij willen iedereen met klem verzoeken niet meer voor de opening van het plein te
gaan staan. Dit geeft problemen met de doorstroom en het zicht op het zebrapad
is lastiger. Graag aan de overkant staan of op de stoep achter de struiken.
De groepen 1-2 gebruiken de ingang van “Thuizbij”
De groepen 3-4 gebruiken de ingang via het voetbalveld
De groepen 5-8 gebruiken de hoofdingang.

Regels die gelden:
1. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
2. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand
bewaard worden, voor zover dit mogelijk is.
3. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden,
tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
4. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.
5. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
6. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.

Informatieavond 25 augustus
De geplande informatieavond van 25 augustus gaat helaas niet door. Ook dit heeft
te maken met de regels en afspraken rondom Corona.
Van de groepen 4 t/m 7 kunt u in de eerste weekmail een brief verwachten met
daarin specifieke informatie vanuit de groep. Ditzelfde geldt voor de groepen 1-2.
Van de groepen 3 en 8 komt er wel een uitnodiging voor een informatieavond,
deze zal ook via de Parro-app gecommuniceerd worden.
Met betrekking tot het algemene deel van de avond over IPC en onze manier van
werken, zal Judith een informatiebrief verspreiden en worden er in de komende
maanden “workshops” georganiseerd voor geïnteresseerden. Hierover volgt later
meer informatie.
Jaarkalender
Bijgevoegd bij deze brief nogmaals de jaarkalender. Hierin staan alle belangrijke
schoolbrede evenementen en activiteiten vermeld. Ook hiervoor geldt dat niet
alles door zal mogen gaan i.v.m. de regels rondom Corona. We hebben echter wel
alle activiteiten gepland en geven tezijnertijd aan of zij wel of niet door kunnen
gaan.
De openingsviering van 27 augustus gaat in ieder geval NIET door in de vorm zoals
wij die kennen. Wij besteden hier op school natuurlijk aandacht aan met de
kinderen en Wim Balk komt langs op school, maar helaas is er geen viering in de
kerk met ouders en kinderen.
Schoolfruit
De dagen waarop we in ieder geval groente of fruit eten in de kleine pauze om 10
uur zijn woensdag – donderdag en vrijdag.
Op maandag en dinsdag hebben we het liefst dat de kinderen ook groente of fruit
eten, maar mag er eventueel een koek mee.
Wat het drinken betreft mag er altijd water gedronken worden, de kinderen
hebben allemaal hun eigen Jozefschool bidon. Wij willen jullie vragen in het kader
van milieu en duurzaamheid zo min mogelijk pakjes mee te geven.
Trakteren
In het nieuwe schooljaar mag er wel weer gewoon getrakteerd worden. Ook
mogen de kinderen de klassen weer rond. Mochten de regels van het RIVM weer
strenger worden, dan kan dit aangepast worden.
Wij willen iedereen wel vragen weer te letten op de (gezonde) traktaties van de
kinderen. Natuurlijk snappen wij goed dat het lekker is om een snoepje of koekje te
trakteren, maar dit hoeft niet heel veel of heel groot te zijn.
Gymrooster
Gym maandag
08.30 uur - 09.15 uur groep 7/8
09.15 uur - 10.00 uur groep 3
10.00 uur - 10.45 uur groep 4
10.45 uur - 11.30 uur
groep 5
11.30 uur - 12.15 uur
groep 6

Gym op woensdag
08.30 uur - 09.15 uur groep 8
09.15 uur - 10.05 uur groep 7
10.05 uur - 10.50 uur groep 4
10.50 uur - 11.40 uur groep 5
11.40 uur - 12.30 uur groep 6
Data voor in de agenda
17-08: Eerste schooldag. (Geen koffie-ochtend dit jaar)
Week 36: Startgesprekken
22-09: Schoolfotograaf
23-09: Sportdag
30-09: Studiedag
01-10: Start Kinderboekenweek
10-10: 1e dag van de herfstvakantie

Meer informatie op onze website www.jozefschoolndb.nl

4 juli t/m 16 aug
17-aug
25-aug
27-aug
22-sep
week 36
23-sep
29-sep
30-sep
30-sep
10 okt t/m 18 okt
27-okt
10-nov
13-nov
Week 48
26-nov
04-dec
04-dec
09-dec
10-dec
17-dec
19 dec t/m 03 jan
26-jan
27-jan
12-feb
19-feb

Eerste schooldag
Informatieavond alle groepen + Algemeen deel
Viering in de kerk
Schoolfotograaf
Startgesprekken
Sportdag
Maandviering
Studiedag, alle kinderen vrij
Start kinderboekenweek
Herfstvakantie $
Maandviering
Lampionnen maken
Sint versieren
Adviesgesprekken groep 8
Schoen zetten
Sinterklaas
Kerst versieren
Kerstmarkt
Kerststal kijken
Kerstviering en kerstdiner (12:30 uit!!)
Kerstvakantie &
Maandviering
Studiedag, alle kinderen vrij
Carnaval
Studiedag, alle kinderen vrij

Zomervakantie !

JAARKALENDER 2020-2021

20 feb t/m 28 feb
05-mrt
week 10 & 11
17-mrt
24-mrt
26-mrt
28-mrt
30-mrt
30-mrt
31-mrt
01-apr
02-apr
04 t/m 05 apr
week 16
23-apr
24 apr t/m 9 mei
12-mei
13 t/m 14 mei
23 t/m 24 mei
25-mei
25-jun
week 26
06-jul
07-jul
08-jul
09-jul
10 juli t/m 22 aug
Rapport & Grafieken
Oudergesprekken
Open dag Jozefschool
Grote rekendag
Palmpaasstokken maken
Palmzondag
Maandviering
Theorie Verkeersexamen groep 7
Paasviering
Studiedag, alle kinderen vrij
Goede vrijdag
Pasen
Centrale eindtoets Route 8
Koningsspelen
Meivakantie %
Schoolfeest
Hemelvaart
Pinksteren
Maandviering
Rapport mee
Ouder-kind eindgesprekken
Stoeltje passen
Afscheidsavond groep 8
Groep 8 uitzwaaien en eindviering
Laatste schooldag, samen opruimen
Zomervakantie !

Voorjaarsvakantie ⛄ ️

