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St. Jozefschool Azewijn
Agenda september 2020
28 augustus Nieuwsbrief 1
31 augustus
8 september
17 september
24 september
21 en 23
september
28 en 29
september
22 september
30 september t/m
11 oktober
1 oktober

Start schooljaar 2020-2021
Start en opening KC Energie, kracht en golven.
Informatieavond voor alle ouders.
OR/MR vergadering
Ouder/start gesprekken
Kermis: alle leerlingen vrij!
Team studiedagen
Techniek Basis 3 op de Wesenthorst 's middags
Kinderboekenweek met het thema: En toen?
Nieuwsbrief 2

We wensen iedereen een geweldig schooljaar 2020-2021 toe!
We zijn blij dat we in de coronatijd toch weer kunnen starten.
In deze 1e nieuwsbrief proberen we u zo goed mogelijk te informeren.
In het begin van het schooljaar is er vaak veel informatie te delen.
Als er iets niet duidelijk is horen wij dat altijd graag!
Nieuwe leerkracht en onderwijsassistent
Wij verwelkomen dit nieuwe schooljaar juf Melissa die op donderdag en vrijdag in basis 2 werkt en juf Daphne op
dinsdag en woensdag als onderwijsassistent. In een volgende nieuwsbrief stellen zij zich aan u voor.
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Wellicht maakt u al eerder kennis met ze.
Start schooljaar
We kunnen het schooljaar helaas niet starten met een gezellig kopje koffie/thee met ouders erbij. Wel zullen alle
leerkrachten ‘s ochtends op het schoolplein staan om iedereen te begroeten in coronastijl. We hebben samen met
de leerlingen wel een speciale opening.
We hopen jullie als ouders in september wel fysiek te kunnen ontmoeten in school. We zijn bezig dit volgens de
corona veilige manier te organiseren.
In de eerste weken neemt de groepsvorming een belangrijke plek in. We noemen dit de zogenaamde Gouden
Weken. Dit is erg belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen zijn eigen veilige plek krijgt in de groep. Dit vindt
plaats middels groepsvormende activiteiten zoals allerlei soorten spellen, energizers, samen (voor) lezen, samen
muziek maken en onze methode de Gelukskoffer.
Start kernconcept Energie, kracht en golven
Op 8 september starten we dit nieuwe kernconcept met een muzikale, ritmische voorstelling van de leerkrachten
voor de leerlingen. Leerlingen worden hierbij geactiveerd mee te doen. Wij zijn al aan het oefenen en erg
enthousiast!

Muzieklessen groep 7
Op maandag 7 september start als vanouds de muzieklessen van de fanfare met meester Boris en Suus. Neem je
instrument dan weer mee als je die thuis hebt. Natuurlijk staat hygiëne hoog in het vaandel t.a.v. corona. We volgen
hierin de richtlijnen van het KNMO, de muziekbond die namens het RIVM hiervoor landelijke richtlijnen heeft
aangegeven.

Gezonde pauze om 10 uur.
Gezond eten willen wij als school graag stimuleren. Daarom willen wij om 10 uur elke dag pauzeren met
fruit/groente. Denkt u eraan dat u hier elke dag fruit of groente voor meegeeft. Vanaf november zorgen we weer
voor 3 dagen schoolfruit (als we worden ingeloot)
Markeerstiften
De leerlingen van Basis 2 en 3 mogen van thuis markeerstiften meenemen voor in hun etui. De overige
schrijfbenodigdheden krijgen ze van school.
Luizencontrole
Helaas kan er op school nog geen luizencontrole plaats vinden. Wilt u thuis goed controleren? Mocht er iets zijn dan
kunt u altijd contact opnemen met juf Peggy.
Gym ( schoenen)
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De leerlingen van basis 1 moeten hun gymschoenen meenemen de 1e week. Wij houden ze dan op school voor de
gymles op donderdagochtend.
De gym gaat gewoon van start, het liefst buiten en als het binnen plaats vindt middels de regels die ervoor staan.
Trakteren met verjaardagen
De kinderen mogen vanaf nu hun verjaardag vieren met een traktatie. Helaas moet het nog voorverpakt zijn, dus nog
geen zelfgemaakte kunstwerken. Wilt u de traktatie aan uw kind meegeven want ook nu willen wij u liever niet op
school of op het plein.
Corona
We hebben helaas nog steeds te maken met Corona regels en dat is best vervelend maar niks aan te doen. Wij willen
voor alle kinderen, maar ook voor u en de leerkrachten een zo veilig mogelijke situatie creëren.
Dit betekent dat bijna dezelfde regels gelden als voor de vakantie. Ik zet het even op een rijtje:
− Alle leerlingen gaan volledig naar school
− Tussen de leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden
− Tussen de volwassenen moet wel 1,5 meter afstand bewaard worden
− De school zorgt ervoor dat de leerlingen vaak hun handen wassen
− Na school gaat iedereen direct naar huis of naar de BSO
−

De kinderen van groep 1 en 2 mogen bij neusverkoudheid gewoon naar school behalve als:
 het kind ook koorts heeft
 het kind contact heeft (gehad) met iemand met een bevestigde Covid infectie
 er een volwassene in het gezin klachten heeft die kunnen wijzen op een Covid infectie

−

De overige kinderen moeten thuis blijven (of worden naar huis gestuurd)
 bij verkoudheid of andere klachten die passen bij Covid (neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn,
lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak)
 als het kind een volwassen gezinslid heeft met klachten die passen bij Covid

Wanneerwij denken dat een kind ziekteverschijnselen krijgt op school (of als een kind ‘s morgens op school komt)
overleggen we dat met de directie of een andere leerkracht en wordt er altijd contact met u opgenomen om samen
af te stemmen wat wijsheid is, maar bij gedegen gaan wij echt voor de veiligheid en moet het kind worden
opgehaald.
Het is erg vervelend dat een kind naar huis wordt gestuurd (soms met broertjes en zusjes) maar u moet ook
begrijpen dat als een leerkracht ziekteverschijnselen krijgt/heeft dat zij dan ook thuis moet blijven en zich moet laten
testen. Aangezien er bijna geen invallers zijn is de kans groot dat de hele klas dan thuis moet blijven.
Dit alles betekent ook dat u nog niet het plein op mag. Wij vragen u of u weer buiten het schoolplein afscheid wilt
nemen van uw kind. Er staat altijd een leerkracht op het plein om uw kind op te vangen.
De kinderen van basis 1 blijven de ingang naar hun eigen hal gebruiken, de kinderen van basis 2 en 3 gaan via de
hoofdingang. De fietsers komen dan ook weer gewoon via de Molenweg op het plein.
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Vriendelijke groet van het Jozefteam
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