Corona virus bericht
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Agenda:
Maandag 16 maart Ouderavond Mediawijsheid gaat niet door
Donderdag 19 maart: Meesters- en juffendag
Donderdag 19 maart: Thema-avond Rituelen in Assoena
Moskee gaat niet door
Woensdag 25 maart: lesvrije dag: alle kinderen vrij
Maandag 30 maart: Groep 5 Einduitvoering Fantastisch
Muziekproject van Houten Kerk gaat vooralsnog niet door

Gisteren heeft het kabinet crisisoverleg gevoerd over het nemen van extra maatregelen
vanwege het corona-virus.Tijdens een persconferentie hebben minister-president Rutte,
minister Bruins en meneer van Dissel van het RIVM, een set aangescherpte
maatregelen aangekondigd die gelden in heel Nederland, in ieder geval tot en met 31
maart 2020. Het sluiten van basisscholen is op dit moment geen landelijke maatregel. U
heeft het vast gezien of gehoord.
De ASKO, het schoolbestuur van onze school, volgt deze landelijke adviezen en
richtlijnen. Alle scholen blijven dus tot nader bericht open.
Wij verwachten wel van u, net als altijd trouwens, dat u uw kinderen thuishoudt bij
gezondheidsklachten zoals verkoudheid, hoesten of koorts. Voor medewerkers van
onze school geldt dit advies uiteraard ook.
Alle activiteiten die in deze periode buiten de school plaatsvinden worden door school
afgelast zoals bijvoorbeeld schoolreisjes en schoolkampen. Ook activiteiten binnen
school waar grotere groepen mee gemoeid zijn kunnen door school naar eigen inzicht
worden afgelast.
Als een leerkracht vanwege genoemde gezondheidsklachten thuis moet blijven, kan het
zijn dat de school genoodzaakt is om u te verzoeken uw kind die dag thuis te houden.
Voor meer informatie over de aangescherpte maatregelen verwijzen wij u naar de
volgende website:
https://nos.nl/collectie/13824-corona-steeds-meer-invloed-op-het-dagelijks-leven.html
Wij erkennen dat deze maatregelen voor u en de school ingrijpend kunnen zijn.
Tegelijkertijd begrijpen we dat er zorgen bestaan over de veiligheid. Mocht er iets
veranderen in de landelijke adviezen en maatregelen dan stellen wij u hierover op de
hoogte.
Gezegd willen wij ook hebben dat wij met de kinderen het niet erger willen maken dan
dat het is en dat wij met elkaar “gewoon” op school aan het werk zijn. Natuurlijk hebben
wij het in de klassen gehad over hygiëne. Dit onderwerp konden wij nu goed bespreken
omdat kinderen om hen heen zien dat dit nu zeker nodig is.
Mocht het kabinet eerdaags toch beslissen dat de scholen dicht gaan, dan zullen wij
kijken of wij de kinderen thuis iets van onderwijs kunnen laten volgen. U kunt dan
denken aan Snappet lessen die klaar worden gezet voor de kinderen van bijvoorbeeld
de groepen 5 t/m 8. Achter de schermen zijn wij hier nu druk mee.
Maar laten wij hopen dat het allemaal niet nodig is……………………………..

Meesters- en juffendag 19 maart
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Onze jarigen van maart:
Gabrielle, Danielle, Joep, Sam, Nils, Roald,
Charlie, Fedde, Elsa, Olle, Juna, Zouhair,
Jasper, Soulayman, Isaac, Bente

Aanstaande donderdag 19 maart, Sint Jozefdag, hebben wij op de
Jozefschool onze jaarlijkse Meesters- en juffendag.
Op de meesters- en juffendag vieren wij met elkaar alle verjaardagen van
de meesters, onderwijsassistenten en juffen op de Jozefschool.
Door dit met elkaar op een dag te doen hebben wij op school een dag echt
feest ipv elke keer een andere dag als er een juf of meester jarig is. Ook
combineren wij het “oude” carnavalsfeest met het verkleedfeest op deze
dag. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 mogen daarom deze dag
verkleed naar school toe komen.
In de ochtend zijn de kinderen in hun eigen klas. Na de lunch gaan de
groepen 1,2, de groepen 3,4,5 en de groepen 6,7,8 met elkaar
verschillende feestelijke activiteiten doen.
De kinderen zijn gewoon om 14.30 uur uit. Wij hebben er al zin in!

De kleuters op bezoek bij de Dino’s in Amersfoort
Saar vertelt: Er was ook een speeltuin met een hele grote glijbaan. En we
gingen wandelen in het Dinobos. Saar zag daar een T-Rex.
June vertelt: We konden botten opvegen. Ze zaten wel in de grond vast
maar met een “veeg” konden we het zand er afvegen. En daar zagen we
kleine en grote botten. In de speeltuin was een wiebelding, een soort
duikplank. Daar kon je op staan om te wiebelen en te springen . Er was
ook een tractor waar je op kon klimmen.

Noortje vertelt over de foto
De dino wilde de kinderen opeten. En ik deed de mond open en toen
konden de kinderen eruit. Aan de achterkant was een trappetje. Ze heeft
alle kinderen gered. We gingen in een grote bus.
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Het verhaal van
Teije: We waren bij de luiaarden en we zagen tijgers. Er was een luiaard
die een baby in haar buik had.
Mads heeft de luiaard geaaid en ook op zijn neusje en toen ging zijn mond
open.
Olle heeft bij de dino’s een hele lange slang gezien. Er waren ook
schildpadden. Zij leefden in de dinotijd. Ze hadden stekels. In het
donkerverblijf waren er kleine kikkers en zagen we eten liggen:
pissebedden, bleekselderij en wormpjes. Er waren ook wolven en hele
kleine kikkertjes. Je zag ze bijna niet.
Teije was in een tunnel met licht daar zagen we ook wolven. En we waren
in de dassengrot. Bij de dino’s was een T-Rex met twee baby’s. Er waren
twee stegosaurussen. Dat zie je aan zijn stekels. Ronde stekels. We
gingen ook dinobotten opgraven van de stegosaurus. We zagen ook een
hele grote Tyrektyl. En een dinovis.
Charlie: We gingen met de bus naar de dino’s. Dat duurde wel een beetje
lang. Ik heb ook een aap gezien. Ik zat bij Lotte haar mama in het groepje.
Lotte zat ook in het groepje.

