
 
Nieuwsbrief 17 –  26 maart 2020 

Hallo jongens en meisjes,  
We zijn alweer bijna 2 weken thuis aan het leren en werken. Wat gaat dat snel. Ik hoop dat iedereen 
een beetje ritme heeft gevonden en lief is voor elkaar.  
Afgelopen maandagmiddag hebben we online vergaderd met alle juffen en meester via TEAMS. Het 
lijkt wel een beetje op online gamen wat jullie misschien wel eens doen. Natuurlijk liep dat niet 
meteen goed, het is allemaal even wennen maar na 15 minuten kon de vergadering beginnen. We 
hebben besproken hoe het met iedereen zelf ging, hoe het met de groep ging en waar iedereen nog 
tegen aan liep. Eigenlijk waren we heel trots op alle kinderen en ouders en daarom een dikke pluim 
voor jullie allemaal. Houd dit vol! 
Volgende week dinsdag 31 maart komt er waarschijnlijk duidelijkheid of de scholen langer gesloten 
blijven. Als dat zo is dan horen jullie donderdag 2 april van ons hoe we het onderwijs op afstand 
verder vorm gaan geven vanaf 6 april. Tot die tijd werken we op deze manier. 
Ondertussen proberen we alvast verschillende communicatievormen uit: mail, bellen en nu ook 
TEAMS. De afgelopen week hebben enkele van jullie dit al gedaan met jullie leerkracht. De komende 
week staat dit op de weektaak en gaat iedereen dit uitproberen met de leerkracht zodat als het 
nodig is we er vanaf 6 april mee kunnen werken. De handleiding krijg je bij de weektaak. 
TEAMS is een mooi middel om contact te houden met je groep en je leerkracht. Belangrijk blijft om 
er samen voor te zorgen dat iedereen zich er prettig voelt en met respect behandeld wordt. Laten we 
hier samen met jullie ouders voor zorgen. 
 
Wie is er jarig deze week? 
Door de corona gaan verjaardagen er anders uit zien. We wensen de 
volgende leerlingen toch een hele fijne verjaardag toe:  
Sjoerd Gröniger                          24 maart 
Phyléne ten Brinke  26 maart 
Tess Temmink      28 maart 
Eva Hulsebos en Job Konings 31 maart 
Denken jullie ook aan je klasgenootje als die jarig is?  
 

Bericht van juf Laura 
Wat een gekke situatie is het waar we met z'n allen inzitten. En wat doen jullie het goed!!! Juf 
Marjolein en de andere juffen en meneer laten me elke keer mooie foto's zien! 
Ook wil ik jullie bedanken voor de mooie tekeningen en de lieve kaartjes.  
Met mij gaat het (redelijk) goed. Er zijn veel goede dagen maar ook nog dagen dat ik veel last heb. 

Herstel gaat met veel rust gepaard🙄...       Groetjes juf Laura                       Veel beterschap juf Laura! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Doei allemaal…  
geniet van het 
zonnetje en tot 
volgende week! 

 
Team BS ST Jozef 

 
 

 



Brief van de GGD aan de ouders (als bijlage ook toegevoegd om de links te openen) 

Er komt als ouder momenteel veel op je af. Thuis werken, de scholen zijn dicht en kinderen die 
vragen stellen en informatie willen. Wat mag wel en wat kun je beter niet doen? Mogen kinderen 
nog met elkaar spelen? Mag je kind naar buiten?  
Het advies is om het aantal vriendjes en vriendinnetjes waar je kinderen mee 
omgaan te beperken. Maak een vast groepje van ouders, waarvan je weet dat zij ook hun best doen 
om sociale contacten te matigen. Spreek met elkaar af dat je elkaar op de hoogte houdt van kleine 
veranderingen in de gezondheid van je kinderen. En weeg daarmee af of ze samen gaan spelen. Als 
kinderen geen klachten hebben, kunnen ze lekker in de tuin of evt. op straat en in de speeltuin 
spelen. Hierbij is het wel belangrijk om voldoende afstand tot elkaar te bewaren.  
Deze periode kan soms best wat van je geduld en oplossend vermogen vragen. Kinderen moeten 
wennen aan de nieuwe situatie. Waardoor hun gedrag anders kan zijn. Geef elkaar de ruimte en de 
tijd om te wennen aan deze situatie. Probeer het dagritme vast te houden. Een duidelijke structuur, 
afwisseling en afspraken geven houvast en dat is voor kinderen prettig. Denk bijvoorbeeld aan:  
• Op normale tijden opstaan en naar bed   
• Vaste beweegmomenten  
• Afspraken over beeldschermgebruik   
• Gebruikelijke eetpatroon aanhouden  
• Maak een dagindeling en hang deze op een zichtbare plaats.  
Bekijk het filmpje ‘in gesprek met  je kind over het Coronavirus’ van twee jeugdverpleegkundigen van 
de GGD. Voor actuele informatie volg ons op Facebook of kijk op de site van de GGD  
www.ggdnog.nl,, het RIVM, Opvoeden.nl.  
Wij krijgen veel vragen van ouders over deze onderwerpen. Heel begrijpelijk als het even teveel 
wordt. Praat erover met anderen en geef jezelf wat lucht. En vergeet ook niet dat je als ouder altijd 
goede afwegingen probeert te maken en het beste wilt voor je kind. Door je gezonde verstand te 
gebruiken en de richtlijnen van het RIVM op te volgen maken we er met elkaar het beste van. 
Met vriendelijke groet, 
Maria Krabbenborg   Jeugdverpleegkundige GGD  
Tel:   0884433206Mail: m.krabbenborg@ggdnog.nl WhatsApp: 0625644217 
 

Opvang  
De opvang is gecentraliseerd in Neede op 
de Kardinaal Alferink school zoals jullie 
vorige week hebben kunnen lezen in de 
nieuwsbrief.  
Opgave blijft gaan via de eigen directeur: 
m.ribbers@keender.nl.  
In de bijlage tevens een formulier die 
opvangkinderen meenemen naar de opvang 
(contactgegevens kinderen in de opvang). 
 
Volgende week woensdag is juf Elaine bij de 
opvang en volgende week vrijdag meester 
Jelle. Die dagen kunnen ze geen mail 
beantwoorden tussen 10 en 12uur maar 
zullen ze het op een ander moment doen 
die dag. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QJUvMOF0XtI
https://www.facebook.com/ggdnog/
http://www.ggdnog.nl/
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
https://www.opvoeden.nl/?s=corona
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
mailto:m.krabbenborg@ggdnog.nl
mailto:m.ribbers@keender.nl


Samen sterk! 
Verpleeghuizen zijn dicht voor bezoekers, ook voor naaste 
familieleden, om besmetting met het coronavirus te 
voorkomen. Een ingrijpende maatregel die ervoor moet 
zorgen dat de kwetsbare bewoners niet ziek worden. 
Mensen die lang met elkaar zijn getrouwd en elke dag samen 
waren, kunnen elkaar nu niet zien. Een dochter die zich 
zorgen maakt om haar moeder kan niet bij haar op bezoek. 
Dat voelt niet fijn, maar familieleden snappen de beslissing. 
Samen met jullie willen wij iets doen om ouderen een hart 
onder de riem te steken.  
Een kaartje of een leuke tekening opsturen kan namelijk wel! 
Hoe kun jij helpen? 
Maak een mooie tekening of kaart en doe deze voor 30 
maart in de brievenbus op school! 
Alle kaarten/tekeningen zullen door juf Leonie verzonden 
worden naar de bewoners van de Bloesem in Neede. 
Wij weten zeker dat dit zal zorgen voor een glimlach op het gezicht van de ouderen!  

 

Nieuws uit de MR 
De MR vergadering van 2 april gaat niet 
door. 

 

Nieuws uit de OR 
 

 

Bijlage 
- Contactgegevens kinderen in de opvang 
- Brief van de GGD 


