
 
Nieuwsbrief 9 –  17 december 2020 

 

Samen op weg naar 2021 
Het jaar 2020 loopt ten einde.  
Het jaar waarin corona het meest besproken woord 
was en  “negatief” het meest positieve woord was. 
Een jaar met een lach en soms een traan. 
Een jaar waarin we veel geleerd hebben van elkaar en  

met elkaar. 
Een jaar dat veel veerkracht vroeg en liet zien. 
Een jaar om trots te zijn op onze leerlingen en  

ouders. 
Een jaar om veel mensen te bedanken. 
Een jaar die we afsluiten met een welverdiende  

kerstvakantie.  
Op naar een gezond en gelukkig 2021! 
Warme Kerstgroeten van het team van BS ST Jozef 

  



Thuisonderwijs 
4 januari gaan we over op thuisonderwijs, eerst voor 2 weken. Het is voor iedereen weer even 
wennen en omschakelen. Samen pakken we dit op en gaat ons dit lukken. 
Hoe gaat het thuisonderwijs eruit zien?  
Vanuit de feedback van de vorige periode kwam de wens om meer online instructie te krijgen. Daar 
willen we graag aan voldoen voor onze leerlingen. Spannend vinden we dit wel omdat we ons 
kwetsbaar opstellen en het niet zo optimaal is als in de klas. Daarom verwachten we van ouders dat 
ze hier respectvol mee omgaan. Het is niet toegestaan om foto’s te maken of instructie te filmen. 
 

Groep 1-2 
• Bingokaart per week met 9 taken gekoppeld aan de doelen van die week. 

• Elke leerling krijgt een tas met alle benodigheden voor de bingokaart. 

• Daarnaast komen via de groepsapp educatieve filmpjes, bijv prentenboek voorlezen. 
Communicatie gr. 1-2: Op maandag worden alle leerlingen gebeld via TEAMS door de leerkracht. Op 
de andere dagen kunnen vragen gesteld worden via de mail bij de leerkracht van die dag. 
 

Groep 3-8 
De leerlingen krijgen een weektaak. Daarnaast kiezen we elke morgen voor dezelfde online-
structuur.  Alle leerlingen loggen om 8.25 uur in, in TEAMS. De leerlingen gaan naar het juiste TEAM 
(groep 3/4,  5/6 of 7/8). De leerlingen nemen deel aan de vergadering die door de leerkracht wordt 
gestart.  De leerkracht heet de leerlingen welkom. Van half 9 tot 12 uur leren de leerlingen. Instructie 
krijgen en werken aan de weektaak zullen afgewisseld worden. 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
3-8 8.30 Lezen 8.30 Lezen 8.30 Lezen 8.30 Lezen 8.30 Lezen 

3-4 8.45 gr.3 rekenen 
9.15 gr.4 rekenen 
9.45 vragen 
Pauze 
10.30 gr.3 taal 
11.00 gr.4 spelling 
11.30 vragen 

8.45 gr.3 rekenen 
9.15 gr.4 rekenen 
9.45 vragen 
Pauze 
10.30 gr.3 taal 
11.00 gr.4 spelling 
11.30 vragen 

8.45 gr.3 rekenen 
9.15 gr.4 rekenen 
9.45 vragen 
Pauze 
10.30 gr.3 taal 
11.00 gr.4 
begrijpend lezen 
11.30 vragen 

8.45 gr.3 rekenen 
9.15 gr.4 rekenen 
9.45 vragen 
Pauze 
10.30 gr.3 taal 
11.00 gr.4 
spelling 
11.30 vragen 

8.45 gr.3 rekenen 
9.15 gr.4 rekenen 
9.45 vragen 
Pauze 
10.30 gr.3 taal 
11.00 gr.4 spelling 
11.30 vragen 

5-6 8.45 gr.5 rekenen 
9.15 gr.6 rekenen 
9.45 vragen 
Pauze 
10.30 gr.5 spelling 
11.00 gr.6 spelling 
11.30 vragen 

8.45 gr.5 rekenen 
9.15 gr.6 rekenen 
9.45 vragen 
Pauze 
10.30 gr.5 spelling 
11.00 gr.6 spelling 
11.30 vragen 

8.45 gr.5 
begrijpend lezen 
9.15 gr.6 
begrijpend lezen 
9.45 vragen 
Pauze 
10.30 gr.5 
vragen/feedback 
11.00 gr.6 
vragen/feedback 
 

8.45 gr.5 rekenen 
9.15 gr.6 rekenen 
9.45 vragen 
Pauze 
10.30 gr.5 
spelling 
11.00 gr.6 
spelling 
11.30 vragen 

8.45 gr.5 rekenen 
9.15 gr.6 rekenen 
9.45 vragen 
Pauze 
10.30 gr.5 spelling 
11.00 gr.6 spelling 
11.30 vragen 

7-8 8.45 gr.7 rekenen 
9.15 gr.8 rekenen 
9.45 vragen 
Pauze 
10.30 gr.7 spelling 
11.00 gr.8 spelling 
11.30 vragen 

8.45 gr.7 rekenen 
9.15 gr.8 rekenen 
9.45 vragen 
Pauze 
10.30 gr.7 spelling 
11.00 gr.8 spelling 
11.30 vragen 

8.45 gr.7 
begrijpend lezen 
9.15 gr.8 
begrijpend lezen 
9.45 vragen 
Pauze 
10.30 gr.7 
vragen/feedback 
11.00 gr.8 
vragen/feedback 

8.45 gr.7 rekenen 
9.15 gr.8 rekenen 
Pauze 
10.30 gr.7  
9.45 vragen 
spelling 
11.00 gr.8 
spelling 
11.30 vragen 

8.45 gr.7 rekenen 
9.15 gr.8 rekenen 
9.45 vragen 
Pauze 
10.30 gr.7 spelling 
11.00 gr.8 spelling 
11.30 vragen 



• Een belangrijke tip bij de instructie voor de leerlingen: leg je wisbordje naast je scherm en 
schrijf mee met de uitleg. Dan blijft het beter in je hoofd zitten. 

• Lezen: voor-koor en door lezen is erg belangrijk. Ouder/opa/oma/ broer of zus lezen de tekst 
voor, daarna samen hardop de tekst lezen (koor) en daarna leest de leerling de tekst hardop 
voor. Elke tekst mag je ook meerdere keren op deze manier doen. Daarnaast is het belangrijk 
om bij te wijzen waar je leest. 

• Extra leesmomenten voor leerlingen, worden door de leerkracht zelf ingepland met 
desbetreffende leerlingen. 

• Instructie en feedback voor “denken in getallen” worden ook door de leerkracht zelf 
ingepland met desbetreffende leerlingen. 

Communicatie gr.3-8: Elke morgen ziet en spreekt de leerkracht alle leerlingen. Zijn er nog vragen of 
is er behoefte aan een belafspraak? Mail dit naar de leerkracht van die dag en het wordt opgepakt. 
 
Zorgleerlingen 

• Samen met ouders wordt afgestemd, wat er extra nodig is voor het thuisonderwijs. 

• Er zijn extra contactmomenten met de leerkracht. 

• De Interne Begeleider heeft telefonisch contact met de ouders van de zorgleerlingen. 
 

Let op! Vrijdag oefenmoment TEAMS groep 3 t/m 8 
Zoals te lezen was in de berichtgeving van dinsdag houden we morgen (vrijdag) een 
oefenmoment in TEAMS voor alle leerlingen van groep 3 t/m 8. Op deze manier proberen we 
uit wat al wel werkt en wat nog niet werkt. Wat nog niet werkt willen we oplossen voor de 
vakantie, zodat alle leerlingen maandag 4 januari startklaar zijn en we geen effectieve 
leertijd verliezen. 
Wat zijn de tijden voor vrijdagmorgen? 

• Groep 3/4 - 10.00uur 

• Groep 5/6- 9.00uur 

• Groep 7/8- 9.00uur 
 

Noodopvang 
Scholen moeten zelf de noodopvang regelen. Wij kiezen ervoor om dit op de eigen school te 
doen. Gezinnen waarbij alle twee ouders een cruciaal beroep hebben, kunnen een beroep 
doen op de noodopvang. Wanneer er bij een 2-oudergezin 1 van de ouders geen cruciaal 
beroep heeft, dan is het dringende advies om zelf opvang te regelen. We willen onze 
leerlingen van groep 3 t/m 8 elke morgen online onderwijs aanbieden en dat kan niet als er 
veel aanvraag is voor de noodopvang. Op de site van de overheid is de lijst van cruciale 
beroepen te vinden. 
Op de noodopvang volgen de leerlingen de lessen via TEAMS van de eigen leerkracht. De 
noodopvang vindt plaats onder schooltijd. 
De noodopvang kan aangegeven worden bij de directie: m.ribbers@keender.nl. Dit moet wel 
24 uur van tevoren gebeuren, in verband met de planning en de bezetting. 
 

mailto:m.ribbers@keender.nl


Wie is er jarig deze weken? 
Door de corona gaan verjaardagen er anders uit zien. We wensen 
de volgende leerlingen toch een hele fijne verjaardag toe:  
Jesse Vogt  26 december 
Kalle Kamphuis 27 december 
Sara Leferink  27 december 
Luuk Schreijer  2 januari 
Siem Roerink  7 januari 
Denken jullie ook aan je klasgenootje als die jarig is?  
 

Nieuws uit de MR 
 

 

Nieuws uit de OR 
 
 

 

Data op een rij 
4 januari  Start thuisonderwijs 
12 januari  Duidelijkheid over vervolg onderwijs vanaf 18 januari 
11 februari  Evaluatiedag eerste half jaar onderwijs – alle leerlingen vrij 
15 en 17 februari Online rapportgesprek tussen 15.00uur en 18.00uur 
18 februari  Alle leerlingen krijgen rapport mee naar huis 
19 februari  Carnaval? 
22-28 februari  Voorjaarsvakantie 
 

Bijlage 
- N.v.t. 


