
   

 
 
 
 
WEBSITE WEER IN DE LUCHT 

Onze website is vernieuwd. De vernieuwde versie 
staat weer online. De moeite waard om weer eens 
doorheen te scrollen en te klikken. De navigatiebalken 
zijn geheel aangepast. De paginaopmaak is 
aangepast, kleuren zijn veranderd. Kortom, een 
complete facelift. Een moeder van school, die in haar 
werkzame leven als PR-medewerker actief is, heeft 
dit voor ons gedaan. Dank daarvoor, het ziet er 
fantastisch uit.  
Uiteraard zijn we, voordat de nieuwe site online ging, druk aan het testen geweest. Werken alle 
links, kloppen alle doorverwijzingen en ga zo maar door. Mocht u bij het bekijken van de site dingen 
tegen komen die niet goed werken, incompleet of niet duidelijk zijn laat ons dat dan weten.  
Veel leesplezier.  
 
INSCHRIJFFORMULIER TSO VOLGEND SCHOOLJAAR BESCHIKBAAR 
U kunt vanaf nu uw kind(eren) inschrijven voor de Tussen De Middag opvang voor volgend 
schooljaar. Ga naar: https://www.skippypepijn.nl/over-ons/tussenschoolse-opvang/, scrol helemaal 
naar onder en u ziet: Inschrijfformulier TSO Sint Jozef basisschool.  
 

 
 
 
 
 
 
 

VRAAG EN ANTWOORD 
Afgelopen dinsdag hebben we u laten weten dat we vanaf donderdag weer over zouden stappen 
naar een continurooster. We hebben daar logischerwijs reacties op gehad. Positieve en kritische 
reacties en een aantal praktische vragen.  
 
Om recht te doen aan de periode waarin we hebben samengewerkt met SmallSteps voor de tso 
willen we laten weten dat wij de intentie van de tso om alles in goede banen te leiden hebben ervaren 
en ook de kwaliteit van SmalSteps als kinderopvangorganisatie niet in twijfel hebben willen trekken. 
De uitvoering van de tso in deze specifieke situatie is niet gegaan zoals we hebben besproken en 
heeft geleid tot ons besluit.  
 
Op de meest gestelde praktische vragen geven wij onderstaand graag een antwoord. 
 
VRAAG: Mijn kind start op dinsdag altijd bij de gym, blijft dat zo? 
Ja, voor alle groepen die in de oude situatie starten bij de gymzaal of daar eindigen blijft dit hetzelfde. 
Alle vakuren, gym- en muzieklessen, zijn v.w.b. dagen en volgorde van groepen hetzelfde gebleven.  
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VRAAG: Houden groepen bij het continurooster 
gescheiden pauze? 
Ja, er is een rooster gemaakt wie wanneer en waar 
buiten speelt. Pleinen zijn opgedeeld en we 
gebruiken een voetbalveld waardoor we 8 groepen 
tegelijk, maar wel gescheiden van elkaar, pauze 
kunnen laten houden.  
Hiernaast een fragment uit het rooster.  
 
VRAAG: Waarom draaien jullie tot 14.00 uur en op woensdag tot 12.00 uur? Zo worden er toch te 
weinig onderwijsuren gemaakt? 
De effectieve lestijd is op papier korter, dat realiseren wij ons, maar door dit rooster verloopt de 
schooldag ook efficiënter en verwachten wij dat dit geen negatieve invloed heeft op het 
lesprogramma. We realiseren ons allemaal dat deze periode hoe dan ook effect heeft op de 
kinderen. Deze week vraagt ook weer tijd voor groepsvorming en het herhalen van regels die in een 
volledige klas gelden. We brengen de leerlingen de komende tijd goed in kaart, door zogenaamde 
nulmetingen, methodetoetsen, de Cito (in de bijlage vindt u hierover een brief!), maar ook door onze 
observaties en contacten met u en de kinderen, waardoor we de komende weken en bij de start van 
het nieuwe schooljaar kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoeften van ieder kind. 
 
VRAAG: Hadden jullie geen ouderraadpleging moeten houden voordat besloten werd terug te gaan 
naar een continurooster? 
Als een school voornemens is structureel de schooltijden te veranderen, moet er een 
ouderraadpleging gehouden worden, dat is niet het geval. Het gaat om het tijdelijk aanpassen van 
de schooltijden als gevolg van het bewaken en bewaren van de veiligheid/ gezondheid van 
leerlingen en de in het schoolpand aanwezige volwassenen, voor de laatste 5 weken van het 
schooljaar. Bij deze tijdelijke aanpassing is het nodig team, MR (ouder- en personeelsgeleding) en 
het bestuur te consulteren, dat hebben wij gedaan. Alle partijen hebben ingestemd met deze 
wijziging. 
 

VRAAG: De eerste weken mochten er geen gymlessen in de gymzaal 
plaats vinden. Is dat nog steeds zo? 
Wij mogen de gymzaal weer gebruiken. Maar omdat het buiten 
gymmen goed beviel en het Montaigne Lyceum tot de vakantie geen 
gebruik meer maakt van de velden, zullen we binnen en buiten lessen 
afwisselen. Tenminste als het weer dit toelaat.  
 
VRAAG: Wat als het mij echt niet lukt mijn zoon/dochter om 14.00 
uur op te (laten) halen?  
Als u er alles aan gedaan heeft om een oplossing te vinden, dan is 
het antwoord simpel: neem contact met ons op en we komen samen 
tot een passende oplossing! 
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IS BIJ U DE POSTBODE AL GEWEEST ………. 
Deze week hebben alle ouders een bedankkaart ontvangen. Is die bij u nog niet 
aangekomen dan zou ik even in de tas van uw zoon/dochter kijken, zit die daar 
vast nog in! 
 
 
 

KLUS EN KLUS BRENGEN REDDING 
De afgelopen tijd stond ventilator Harrie er in 8C 
maar wat verloren bij. Hij stond wankel en werd 
meerdere malen omver gelopen. Dat konden klus 
en klus (Tim en Kees) niet meer aanzien.  
Gewapend met hout en een boor is Harrie weer 
helemaal mobiel, we grapten zelfs dat hij nu een 
invalidepas nodig heeft voor parkeren. Alle gekheid 
op een stokje, deze twee klus-helden hebben het 
wel even gemaakt (zonder hulp van iemand). Deze 
klus helden gaan zeker gemist worden als ze van 
school zijn.  
Tim en Kees, bedankt toppers! 
Namens heel 8C en Harrie de ventilator 
 
PS. 8C heeft ook een aantal handige tuinmannen, 
toppers 

 
AANPASSINGEN JAARPLANNING 
Door alle aanpassingen, maatregelen, afzeggen en opschuiven van agenda-activiteiten komt het nu beter uit 
twee geplande activiteiten op te schuiven in de tijd: 
 

Tuinochtend  stond gepland op zaterdag 13 juni  dit wordt zaterdag 20 juni. 
   LET OP: aangepaste tijd: van 08.30 tot 11.30 uur.  
 
Klusavond  stond gepland op maandag 15 juni  dit wordt maandag 29 juni 
 
U leest dat we beide activiteiten wel door willen laten gaan. Het spreekt voor zich dat we bij de activiteiten de 
geldende maatregelen in acht nemen. We hopen dat zowel de tuinwerkgroep als het klusteam zo op een 
goede manier het schooljaar af kunnen sluiten.  
 

FORMATIE 2020-2021 
Het einde van het jaar nadert en hier en daar om ons heen horen we steeds meer vragen van; “Wie wordt 
mijn juf of meester volgend jaar?”. Daarnaast worden de huidige groepen 5 en 6 gemixt, hoe ziet die indeling 
eruit. En hoe zijn, vanuit de kleuters, de groepen 3 ingedeeld? 
Allemaal vragen waar volgende week antwoord op komt. In de nieuwsbrief komt dan de indeling van de 
formatie voor het schooljaar 2020-2021 te staan. Ook hoe groepen doorschuiven. Nadat u de nieuwsbrief 
heeft ontvangen krijgen de groepen die te maken hebben met een nieuwe samenstelling een Social Schools 
bericht met daarin de nieuwe indeling. Hierbij gaat het dus om de huidige groepen 2, 5 en 6 (volgend jaar 
groepen 3,6 en 7).  
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GEEN WENMIDDAG 
De wenmiddag op 25 juni gaat helaas niet door. Tijdens 
de wenmiddag schuiven normaal gesproken alle 
groepen door naar hun nieuwe klas en nieuwe meester 
of juf. Groepen die gemixt worden maken dan ook kennis 
met hun nieuwe klasgenootjes. Tot slot nodigen we alle 
instromers uit die na de grote vakantie op de Jozefschool 
starten.  
 
Nu we vanwege de richtlijnen en protocollen in de 
klassen gescheiden eten, spelen, gymmen etc. Is het 
niet logisch om tijdens de wenmiddag leerlingen en 
leerkrachten wel te laten mixen. Wij vinden dat niet 
passen binnen het protocol. De leerlingen en leerkrachten maken nu op maandag 31 augustus, start van het 
nieuwe schooljaar, kennis met elkaar!  
 
De ouders van de nieuwe instromers ontvangen volgende week een brief met daarin de uitleg hoe we alles 
willen laten verlopen.  
 
Het is jammer, maar we vertrouwen erop dat de leerlingen hun nieuwsgierigheid kunnen bedwingen tot het 
nieuwe schooljaar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Onze Jarigen 
Tot aan het verschijnen van de volgende nieuwsbrief 

vieren de volgende leerlingen hun verjaardag. 
Gefeliciteerd allemaal! 

 
12 juni 4A Sara   
      
12 juni 7B Cas  
      
13 juni 1/2D Duncan  
      
13 juni 8D Senna  
      
14 juni 5D Mika  
      
14 juni 6B Lieveke  
      
16 juni 3A Mehreen  
      
16 juni 5A Yasmina  
      
16 juni 5B Levey  
      
17 juni 6A Johan  
      
18 juni 7B Jazzmin  
      
18 juni 7C Demario  

 

Nieuwe leerlingen 

 Na de meivakantie is de volgende 

leerling begonnen op school    

                 Hamza   -   groep 1/2a 

Welkom op de Jozefschool! 
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