
 
Nieuwsbrief 21 –  24 april 2020 

Gisteravond heeft premier Rutte bekend gemaakt dat de scholen vanaf 11 mei weer 
onderwijs kunnen gaan verzorgen op school. Hierbij werd aangegeven dat scholen op een 
gefaseerde wijze, rekening houdend met de RIVM-richtlijnen, aan het werk gaan op locatie. 
Uitgangspunt blijft de veiligheid van leerlingen en medewerkers. 
 
Hoe gaan wij het doen op BS St Jozef? Wat zijn onze kaders? 

• Leerlingen in het reguliere basisonderwijs gaan ongeveer voor de helft van de tijd 
naar school. De helft van het totale aantal leerlingen mag tegelijk in het gebouw zijn. 
Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Personeel wel naar 
elkaar en zoveel mogelijk naar leerlingen.  

• In de school komen zo min mogelijk volwassenen/leerkrachten. Het is voor ouders 
niet toegestaan om het schoolgebouw in te gaan.  

• De noodopvang moet weer op de eigen school plaats vinden. 

• I.v.m. minder leerkrachten is het niet zeker of er genoeg invallers zijn. 
 

De volgende keuzes hebben we gemaakt tot en met 29 mei 2020: 

• We hebben gekozen om groepen zoveel mogelijk bij elkaar te houden. Het sociale 
aspect en de groepsvorming vinden we in deze periode van herstart heel belangrijk. 
Zo kunnen ze er samen over praten en werken. Daarnaast denken we speciaal aan 
groep 8 en vinden we dat deze groep als groep de laatste weken les mag krijgen en 
afscheid nemen van school.  

• De helft van het totale aantal leerlingen mag op school zijn. Als we de groepen 
zoveel mogelijk bij elkaar willen houden en het aantal leerlingen ongeveer eerlijk 
willen verdelen dan komen we tot de volgende verdeling: 

Groep 1-2 en groep 5/6 samen op school  
Groep 3-4 en groep 7/8 samen op school 

• We hebben gekozen voor hele dagen naar school zodat er zo min mogelijk 
verplaatsingsbeweging van leerlingen en ouders plaats vindt. Tevens scheelt dit een 
schoonmaakmoment tussen de middag in de klassen. Daarnaast blijven alle kinderen 
over en gaan wij zelf de overblijf doen omdat ouders niet de school in mogen. 
Daarom worden de schooltijden van 8.30uur tot 14.30uur op de hele dagen. Op 
woensdag is het gewoon tot half 1. Voor groep 3/4 is het op vrijdag ook tot half 1. 



 

11 mei 
8.30-14.30 

12 mei 
8.30-14.30 

13 mei 
8.30-12.30 

14 mei 
Geen studiedag 

15 mei 
8.30-14.30 

*Groep ½ 
Juf Marjolein en 
juf Leonie 
*Groep 5/6A 
Meester Jelle 
 
*Groep 5/6B 
Juf Anne/ 
invaller 
 
*Opvang: Elaine 

*Groep ¾ 
Juf Elaine 
 
*groep 7 
Juf Kelly 
Juf Leonie 
*Groep 8 
Meester Jelle 
 
 
*Opvang: 
Marloes 

*Groep ¾ 
Juf Elaine 
 
*groep 7 
Juf Kelly 
 
*Groep 8 
Meester Jelle 
 
 
 

*Groep ½ 
Juf Marjolein en 
juf Leonie 
*Groep 5/6A 
Meester Jelle 
 
*Groep 5/6B 
Juf Anne/ 
invaller 
 
*Opvang: Liza-
Milou 

*Groep ¾ 
Juf Elaine 
(tot half 1) 
 
*groep 7 
Juf Kelly 
 
*Groep 8 
Meester Jelle 
 
 
 

18 mei 
8.30-14.30 

19 mei 
Geen schoolreisje 

20 mei 
8.30-12.30 

21 mei 
8.30-14.30 

22 mei 
8.30-14.30 

*Groep ½ 
Juf Marjolein en 
juf Leonie 
*Groep 5/6A 
Meester Jelle 
 
*Groep 5/6B 
Juf Anne 
/invaller 
*Opvang: Elaine 

*Groep ¾ 
Juf Elaine 
 
*groep 7 
Juf Kelly 
 
*Groep 8 
Meester Jelle 
 
*Opvang: 
Marloes 

*Groep 5/6A 
Meester Jelle 
 
*Groep 5/6B 
Juf Elaine 
 
 
 
 

Hemelvaart  
vrij 

25 mei 
8.30-14.30 

26 mei 
8.30-14.30 

27 mei 
8.30-12.30 

28 mei 
8.30-14.30 

29 mei 
8.30-14.30 

*Groep ½ 
Juf Marjolein en 
juf Leonie 
*Groep 5/6A 
Meester Jelle 
*Groep 5/6B 
Juf Anne/ 
invaller 
 
*Opvang: Elaine 

*Groep ¾ 
Juf Elaine 
 
*groep 7 
Juf Kelly 
 
*Groep 8 
Meester Jelle 
 
*Opvang: 
Marloes 

*Groep ¾ 
Juf Elaine 
 
*groep 7 
Juf Kelly 
 
*Groep 8 
Meester Jelle 
 
 
 

*Groep ½ 
Juf Marjolein en 
juf Leonie 
*Groep 5/6A 
Meester Jelle 
*Groep 5/6B 
Juf Anne/ 
invaller 
 
*Opvang: Liza-
Milou 

*Groep ¾ 
Juf Elaine 
(tot half 1) 
 
*groep 7 
Juf Kelly 
 
*Groep 8 
Meester Jelle 
 
 
 

• De leerlingen van groep 1-2 krijgen weer net als de afgelopen periode 
opdrachten/werkbladen mee naar huis die ze mogen doen. 

• De leerlingen van groep 3-8 krijgen weer de taakbrief. Alle instructies vinden plaats 
op school. Op de dagen dat de leerlingen van groep 3-8 niet naar school gaan, 



kunnen ze op de weektaak zien wat ze dan thuis moeten doen. Dit zal geen nieuwe 
stof zijn en zal minder begeleiding van ouders vragen. De leerkracht bereidt de 
leerlingen hierop voor op school.  

• De leerkrachten zullen de prioriteit blijven leggen op het welbevinden en de 
hoofdvakken (Rekenen, begrijpend/technisch lezen en spelling). Gym in de sporthal 
en schoolzwemmen zal nog niet plaats vinden. Daarnaast willen we de kinderen 
vragen om vragen over het werk van het thuisonderwijs zoveel mogelijk te bewaren 
voor als ze weer op school zijn in die week. Dit om het voor leerkrachten behapbaar 
te houden.  

• De kinderen van groep 3-8 komen op school met de taakbrief en alle 
boeken/schriften en nemen dit ook weer mee naar huis.  

• Werken via TEAMS zullen we steeds minder gaan doen. We gaan elkaar nu weer 2 of 
3 keer in de week op school zien. 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 als ouders voor blijven zorgen. 

 

Groep Ingang Lokaal Pauze Lunchpauze 
(buiten spelen) 

Groep 1/2 voorkant Groep ½ en 
speelzaal en 
gang 

10.30-10.45 12.15-12.30 

Groep 5/6 A achterkant Ondersteunings- 
lokaal  

10.15-10.30 12.00-12.15 

Groep 5/6 B kerkkant  Groep 5/6 10.15-10.30 12.00-12.15 

In groep 5/6 A van meester Jelle zitten de volgende leerlingen: Kemmely, Kalle, Guus, Gijs 
M., Yuliët, Femke, Thijs T., Mees, Rick en Sara. 
In groep 5/6 B van juf Anne zitten de volgende leerlingen: Sjoerd, Wieke, Thijs H., Bram, 
Jill, Abe, Pien, Siem, Gijs E., Elmi, Mirte, Hedy en Valerie. 
Het buiten spelen in de pauze is bij de groepen 5/6A en 5/6B tegelijk. 

Groep Ingang Lokaal Pauze Lunchpauze 
(buiten spelen) 

Groep 3/4 voorkant Groep ¾   
lokaal open 

10.30-10.45 12.15-12.30 

Groep 7 kerkkant Groep 7 10.15-10.30 12.00-12.15 

Groep 8 achterkant Ondersteunings-
lokaal 

10.15-10.30 12.00-12.15 

Het buiten spelen bij de groepen 7 en 8 is tegelijk. 

 
*De leerlingen moeten ongeveer de helft van de tijd naar school.  

Groep 1-2 Normaal: 24uur p.w. Nu: 11 uur p.w. 

Groep 3-4 Normaal: 24 uur p.w. Nu: 11,5 uur p.w. 

Groep 5-8 Normaal:26 uur p.w. Nu: 13 uur p.w. 

Groep 1-2 maakt 1 uur te weinig. Omdat juf Laura in mei nog niet aanwezig is, kiezen we er 
niet voor om een invaller te laten komen voor deze groep op 1 woensdagmorgen.  
 



*Het is voor ouders niet toegestaan om het schoolgebouw in te gaan. Daarom staan de 
leerkrachten buiten bij de desbetreffende deur vanaf 8.20uur en zullen het naar binnen gaan 
leiden. Bij groep 1-2 staat juf Marjolein buiten bij het hek aan de voorkant en helpt de 
kleuters naar binnen waar juf Leonie in de klas aanwezig zal zijn. De ouders komen niet op 
het schoolplein. Denk bij het halen en brengen aan de richtlijnen, houd op de parkeerplaats 
1,5 meter in acht. 

*Kinderen en leerkrachten moeten voordat ze naar school komen (thuis dus) de handen 
wassen. Op  school wassen we de handen voor het eten, na iedere pauze en voor het naar 
huis gaan. Er is naast handzeep ook handgel aanwezig, er staat een dispenser bij de ingang 
van het lokaal. In elke klas zijn tissues / papieren zakdoekjes of keukenrol aanwezig. In groep 
1-2 zal extra de handen gewassen worden als ze met materialen gaan spelen.   

*Jas gat op de kapstok bij de eigen naam en tas gaat mee in de klas bij de stoel.  Alle eten 
laten we in de tas. Eventueel bij warm weer een koeltas gebruiken of een koelfles. Belangrijk 
om bekers mee te geven die makkelijk open kunnen. Eventueel zijn drinkpakjes nu een optie.  
 
*In de school zal zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer gelden van voor in de school naar 
achter in de school. Deuren zullen zoveel mogelijk open staan zodat de deurklinken niet 
aangeraakt hoeven te worden. Elke dag zullen de gebruikte lokalen schoon gemaakt worden. 
De wc’s zullen twee keer per dag schoon gemaakt worden.  
 
*De leerlingen van groep 3-8 werken alleen in het eigen lokaal. Om de leerkrachten te 
beschermen is er een zichtbaar vak gemaakt bij het digibord en het bureau. De leerkrachten 
dragen geen beschermingsmiddelen. 
 
*Leerlingen en medewerkers met klachten blijven thuis. Denk hierbij aan keelpijn/ 
neusverkoudheid/ lichte hoest/ verhoging van temperatuur. Medewerkers en leerlingen 
waarvan gezinsleden keelpijn/ neusverkoudheid/ lichte hoest in combinatie met koorts 
hebben, blijven thuis. 
 
*De noodopvang voor ouders met vitale beroepen en uit risico 
gezinnen gaat weer op school plaats vinden. Opgave gaat via de 
directeur.  
 
*Of het kamp van groep 8 en de musical door gaan, kunnen we 
nog niet zeggen. We wachten af wat de nieuwe maatregelen vanaf 
1 juni gaan worden. 
 
Het is voor ons allen vanaf 11 mei een nieuwe periode. De één is 
blij dat de school weer open gaat en de ander vindt het spannend. 
Samen zullen we elkaar moeten helpen en steunen. Samen staan 
we sterk.  Houd vol, blijf gezond en geniet van de meivakantie! 
Mochten er vragen zijn dan horen we het graag. Neem contact op 
met de leerkracht van jullie kind of de directeur. 
 
Met vriendelijke groet, Team BS ST Jozef 



 

  
 

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:  
Jop Weernink             25 april 
Teun te Lintelo        26 april 
Valerie Vogt             26 april 
Elmi te Lintelo         30 april 
Joep ten Brinke     6 mei  

Siz ten Vregelaar     8 mei 
Denken jullie ook aan je klasgenootje als die jarig is?  
 

Moederdag 2020 
Moederdag ziet er anders uit vanuit school dit jaar door het thuisonderwijs. Terwijl de 
moeders het eigenlijk nog meer verdienen dan normaal. Helaas is het niet anders. Daarom 
een extra oproep aan alle vaders om met de kinderen samen met “Moederdagbingo” te 
gaan doen (zie bijlage). Zo zetten we alle moeders toch nog in het zonnetje. 

 
 
 



 

 
Koningsspelen 2020 

Lekker thuis bewegen! 

 
 
 

Nieuws uit de MR 
 

 

Nieuws uit de OR 
De Bloemenverkoop gaat helaas niet door 
dit jaar. Ondanks dat wensen we alle 
moeders toch een fijne Moederdag! 

 

Bijlage 
• Voorzorgsmaatregelen van onze school voor ouders/verzorgers (Rijksoverheid). 

• Moederdagbingo 


