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St. Jozefschool Azewijn
Agenda juni 2020

9 juni Nieuwsbrief 10
19 juni Schoolfotograaf
25 juni
18 juni
1 juli
2 juli

OR/MR
Buitenschoolse gym (op het schoolplein)
Nieuwsbrief 11
Buitenschoolse gym (op het schoolplein)

Vandaag zijn we weer begonnen na de pinkstervakantie met de hele school! Wat fijn om iedereen weer samen te
zien zitten in de groepen! Ook is het natuurlijk spannend voor iedereen. Het blijft belangrijk ons allemaal goed aan
de regels te houden. Dat proberen we zo goed mogelijk te doen. Geen gesjouw meer met tassen vol van huis naar
school. Dat is gelukkig verleden tijd.
TERRA’S
Denkt u aan de terra’s die weer terug naar school moeten om er op school weer mee te kunnen werken?

De afgelopen periode hebben we helaas afscheid genomen in Basis 1 van Kaj Sterk. Het afscheid is ondanks de
beperkte mogelijkheden fijn verlopen. We hebben hem veel succes gewenst op zijn nieuwe school in Leusden.

Wij hebben Devon Wezendonk ook mogen verwelkomen in Basis 1. Hij is op 6 juni 4 jaar geworden en
is deze week volledig gestart in basis 1. Wij wensen hem een fijne tijd op de Jozefschool!
Sanne Schinkel komt voor de zomervakantie in Basis 1 inlopen. Zij wordt op 7 juli 4 jaar! Ook haar wensen we een
fijne tijd op de Jozefschool!
In deze periode hebben we kennis gemaakt met de nieuwe vakleerkracht gym: De nieuwe Tim wordt hij hier
genoemd. Siebe Jansen is de nieuwe Tim en de leerlingen hebben op vrijdag al les gehad van hem. Fijn te merken dat
ze enthousiast terugkwamen. We wensen meester Siebe een fijne tijd op de Jozefschool.
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Vervanging juf Tamara
Juf Tamara is weer zo goed als volledig fit. De knie waaraan ze geopereerd is doet nog wel pijn maar het lopen gaat
steeds beter. Toch is dat allemaal erg vermoeiend. Ze krijgt nog veel fysiotherapie wat ook veel energie kost. Daarom
hebben we afgesproken dat er tot aan de zomervakantie op de woensdag vervanging blijft komen. Helaas heeft juf
Lia aangegeven dat ze heel graag wil blijven maar dat ze wel 2 dagen in de week wil werken. Die heeft zij ergens
anders gevonden en we wensen we haar ook heel veel plezier.
Gelukkig hebben we wel een goede vervanger kunnen vinden, juf Tamara Matser. Zij zal de laatste 6 weken op
woensdag voor de groep staan.
Schoolfotograaf
Wij hebben na overleg met de MR en de OV besloten om de schoolfotograaf toch te laten komen. Het is voor de
kinderen een heel bijzonder jaar en daar hoort zo’n herinnering wel bij. Op vrijdag 19 juni start hij meteen om 8.30
uur.
De fotograaf maakt alleen de individuele foto’s. Er worden dus geen groepsfoto’s gemaakt of broertjes/zusjes foto’s.
Maar er wordt wel een compilatie van alle fotootjes gemaakt zodat er toch een soort groepsfoto ontstaat.
De fotograaf heeft een heel protocol opgesteld zodat alles zo soepel mogelijk verloopt. Hij/zij blijft in ieder geval op
1,5 meter afstand. De kinderen komen een voor een op de plek zitten en lopen via een andere weg weer terug. Er
mogen dan ook geen ouders in de school om te helpen. De leerkrachten zullen opletten of de kinderen er netjes uit
zien.
GGD-nieuws
Bij deze nieuwsbrief zitten 2 bijlages van de GGD. Een over hoe u de GGD kunt bereiken t.a.v. hun spreekuur.
De andere over hoe u thuis uw kinderen t.a.v. hoofdluis kunt controleren.
Een overzicht van activiteiten die NIET doorgaan of zijn verzet.
• De juffen-meester verjaardag kunnen we hopelijk verzetten naar juni/juli in een coronaproof vorm.
• Techniek basis 3 Wesenthorst gaat dit schooljaar niet meer door
• Openluchtmuseum bezoek Basis 1 gaat NIET door.
• Praktijk verkeersexamen gaat dit jaar niet door. Dit wordt doorgeschoven naar volgend schooljaar.

Vriendelijke groet van het Jozefteam
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