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St. Jozefschool Azewijn
Agenda januari 2021
14 januari Nieuwsbrief 5
21 januari
28 januari
1 februari
5 februari

Sportbuurtwerk
OR/MR vergadering
Nieuwsbrief 6
Studiedag

15 t/m 19 februari Voorjaarsvakantie

Wij wensen jullie dat er een jaar op je wacht dat vooral naar je lacht!
Verlenging lockdown
Inmiddels zitten we midden in de lockdown en werken we weer online. De maatregelen zijn afgelopen
dinsdag verlengd tot mogelijk 25 januari. We doen ons best alles zo goed mogelijk aan te leveren en te
laten verlopen. Natuurlijk zijn we bereikbaar voor vragen van leerlingen en ouders. Het kan zijn dat
leerkrachten online bezig zijn en de vraag niet meteen kunnen beantwoorden. We doen ons best zo snel
mogelijk te reageren. We merken dat sommige ouders ons niet willen storen, maar zoek bij twijfel contact!
Samen even overleggen levert vaak meer op.
Op vrijdag 15 januari zijn we genoodzaakt de leerlingen weer een tasje met werk te laten ophalen.
De tijden zijn als volgt:
Basis 1 10.00 - 10.25 uur
Basis 2 10.30 - 10.55 uur
Basis 3 11.00 - 11.15 uur (alleen voor groep 8)
Meerdere kinderen uit 1 gezin komen weer mee op de tijd van de jongsten.
Mocht uw kind net onder die tijd online bezig zijn mag het ook wel op een andere tijd komen.
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Werkdruk, thuis en op school
We merken dat ouders heel erg hun best doen om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. We zien
heel leuke filmpjes van kinderen die hard aan het werk zijn of mooie foto's wat de kinderen gemaakt
hebben. Erg fijn en leuk om te zien. Maar we merken ook wel verschillen. Dat is natuurlijk logisch want als
je naast je werk ook je kinderen nog moet begeleiden is dat bijna niet te doen.
We zien ook dat de noodopvang veel voller is dan de in de eerste lockdown. Dat is voor ons wel lastig,
want wij komen hetzelfde tegen als jullie. Ook wij moeten naast onze voorbereidingen, de online
instructies, de extra instructies, kinderen die niet in kunnen loggen, kinderen en ouders die bellen, etc. ook
de kinderen aan het werk houden, extra uitleg geven, inloggen op de juiste tijd, etc. Daarom zitten wij met
minimaal 3 leerkrachten op school zodat we met elkaar kunnen afstemmen wie op welk moment wat moet
doen.
We doen in ieder geval allemaal ons best.
Tips voor thuis werken
Op de site van www.nji.nl staat informatie in het artikel: “Vijf tips voor thuisonderwijs”.
•
•
•
•
•

Houd het haalbaar.
Wissel werken en bewegen af.
Gebruik lesmateriaal van school en daarbuiten: Er staan tips voor digitaal materiaal ter
ontspanning.
Praat met anderen over hoe het gaat: Er worden tips gegeven over praten met kinderen over
corona.
Organiseer op tijd hulp: Wat kun je doen als spanningen hoog oplopen.

Juf naar Daphne
Juf Daphne zal vanaf 18 januari ingezet worden op de Bernardusschool in Keijenborg. Helaas moeten we
haar laten gaan, maar wensen haar daar natuurlijk veel werkplezier! Ze komt in ieder geval na de lockdown
nog een keer op school om afscheid te nemen van de kinderen.
Carnaval op de Jozefschool
We zijn op dit moment het carnavalsfeest op de Jozefschool aan het voorbereiden in samenspraak met de
carnavalsvereniging de Vossenjagers. Helaas kunnen we pas op korte termijn laten weten hoe dat zal gaan.
We moeten eerst weten wat op dat moment de coronaregels zijn.
Sportbuurtwerk
Welcom gaat toch weer beginnen met het sportbuurtwerk op het schoolplein (zie bijlage). De eerste is op
donderdag 21 januari om 14.15 uur, maar we bekijken per keer of dit door kan gaan (ivm richtlijnen RIVM)
Sportchallenge
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Welcom heeft weer een challenge gemaakt voor de kinderen. U kunt hem vinden op de Facebookpagina
van de Jozefschool en van Welcom, of op de Youtube van Welcom. Eventueel kunt u de challenge
downloaden door onderstaande link te kopiëren in uw browser.
Download de challenge hier via Wetransfer
https://we.tl/t-36X6MDgOcD

Iedereen krijgt van ons een

en we wensen iedereen heel veel

Vriendelijke groet van het Jozefteam
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