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Agenda mei 2020 

  

  

8 mei Nieuwsbrief 9 

11 mei Start corona rooster 

14 mei  MR-vergadering 

18 en 19 mei Opening KC “Groei en leven” 

21 en 22 mei Hemelvaartvakantie 

1 juni t/m 8 juni Pinkstervakantie 

Let op: Maandag 8 juni is ook nog vrij! We starten dinsdag 9 juni. 

9 juni Nieuwsbrief 10 

  

  
 

Wij zijn de afgelopen tijd bezig geweest de school zo goed mogelijk te kunnen laten starten op 11 mei volgens de 

richtlijnen van het ministerie en de RIVM.  

We kijken er naar uit de kinderen weer te ontmoeten en aan de andere kant is het ook best spannend allemaal. 

 

Afspraken 

We willen graag wat afspraken onder de aandacht brengen. 

• De materialen die de afgelopen tijd mee zijn gegaan naar huis brengen de leerlingen weer mee op maandag 

11 mei of dinsdag 12 mei. We denken dan aan boeken, schriften ed. De terra’s en/of ipads mogen nog 

thuisblijven. Wilt u ervoor zorgen dat de spullen hygiënisch op school komen, in een stevige tas. De 

leerlingen krijgen hun thuiswerk daar ook weer in mee. Het eten en drinken nemen de leerlingen mee in een 

andere, aparte tas.  

• Zijn er vragen over het thuiswerk dan kunt u dat mailen of middels de parro app sturen. De leerkrachten 

beantwoorden dit van 14.30-15.30 uur en op woensdag van 11- 13 uur. Wij willen graag de zelfstandigheid 

hierin bevorderen, dus verwachten we van basis 3, dat de leerlingen zelf contact opnemen met de 

leerkracht. 

• Er kunnen geen spullen van thuis meegenomen worden zoals kneedgum en ander speelmateriaal.  

• Wij willen u erop wijzen dat het nakijken van schriften, werk van leerlingen steekproef gewijs gebeurt. Het 

gaat immers dezelfde dag om 14 uur weer mee naar huis. De leerkrachten sturen, begeleiden de leerlingen 

tijdens een instructie en bij het zelfstandig werken. Dat betekent dat u mogelijk in schriften werk te zien 

krijgt dat niet nagekeken lijkt middels een krul of het aantal goed/fout aangegeven. 

 

Start KC Groei en leven 

Op maandag 18 mei en dinsdag 19 mei openen we het Kernconcept “Groei en Leven”.  

St. Jozefschool Azewijn 
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Tom Hendriks, onze conciërge, komt met zijn konijnen op school. Hij zal ze laten zien en er over vertellen. Hij 

beoefent deze hobby al jaren en weet er veel van. Ook Merel en Sam, de stagiaires, zullen hun deel hierin verzorgen. 

We kijken er naar uit. 

 

Hoofdluiscontrole 

Dit kan voorlopig niet plaats vinden op school. Wel is het raadzaam thuis regelmatig te blijven controleren. 

 

Schoolreisje en schoolkamp 

Het schoolreisje voor groep 1 t/m 6 kan helaas niet door doorgaan dit schooljaar. 

Dat geldt ook voor het schoolkamp van groep 7 en 8. 

Groep 8 start wel met het oefenen van de musical als afsluiting van hun basisschooltijd. We denken er op dit 

moment over na om dit op een bijzondere manier af te sluiten, omdat het schoolkamp niet door kan gaan. Dit alles 

natuurlijk coronaproof. 

 

Schoolverkeersexamen 

Het schriftelijk verkeersexamen van groep 7 en 8 is door VVN verplaats naar juni (we weten nog niet wanneer) en 

over het praktische verkeersexamen is het nog niet bekend of het wordt uitgesteld of helemaal wordt geannuleerd.  

 

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. 

• Vieren 75 jaar vrijheid is verzet naar volgend jaar april 2021. 

• Techniek basis 3 Wesenthorst, op 15 juni de eerstvolgende keer, is nog een vraagteken.  

• Bezoek Rijksmuseum Basis 3 op 13 mei gaat niet door. 

• Openluchtmuseum bezoek Basis 1 is voorlopig verplaatst naar 2 juli. 

• Schoonmaakavond 12 mei gaat niet door. 

• Schoolfotograaf 27 mei gaat niet door. Er wordt gekeken dit te verzetten naar juni/juli. 

 

 

Sponsorkliks 

In deze coronatijd zien we dat veel mensen online inkopen doen. Wij vragen u of u deze inkopen via de site 

www.Buganala.nu zou willen doen. Buganala is de stichting van PRO8 die een aantal scholen in Gambia ondersteunt. 

De bedrijven die meedoen met Sponsorkliks ondersteunen deze stichting met een financiële bijdrage.  

Wanneer u iets gevonden heeft wat u wilt kopen (dat kan van alles zijn: elektronica, kleding, een pizza, speelgoed, 

boeken, een reis of wat dan ook) en u koopt dit via Sponsorkliks dan krijgt Stichting Buganala een klein percentage 

van uw aankoop op hun rekening gestort. U merkt er niets van, het kost u niets.  

Het enige wat u moet doen is: U gaat naar de site www.Buganala.nu , klikt op 

het logo “Sponsorkliks” , dan kunt u naar de winkel waarvan u iets wilt kopen 

en dan kunt u gewoon uw aankoop doen. (Het kan zijn dat uw winkel er niet 

bij staat, helaas doen niet alle winkels mee)  

Nogmaals: Het kost u niks!! 

 

   

 Vriendelijke groet van het Jozefteam 

 

 

http://www.buganala.nu/
http://www.buganala.nu/

