Corona update
We zitten al weer in het midden van de derde week, maar wat lijkt het alweer lang geleden dat wij u –
maar vooral ook de kinderen – hebben gezien. Hopelijk gaat het u goed daar thuis!
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Drie weken geleden was u vader of moeder en had u uw werk. Dat is nu helemaal veranderd.
U bent nu naast vader en moeder ook een van soort kinderopvang en leerkracht geworden.
Dit betekent nogal wat voor het hele gezin en voor u om alle ballen in de lucht te houden
Ode dus aan de thuisonderwijzende ouder
https://youtu.be/fVGQ14RAKG0
De scholen zouden drie weken dicht blijven – t/m 6 april. Gisteren hebben wij meer duidelijkheid over de
duur van de schoolsluiting gekregen. Wij blijven dus nu dicht tot na de meivakantie. Dit betekent dat wij
de online lessen t/m vrijdag 17 april verzorgen en dat daarna de meivakantie begint.

Agenda:
t/m de meivakantie is de school gesloten.
Deze week wordt uw kind via uw mailadres uitgenodigd
om live contact te maken met de leerkracht.

Tja, hoe zit het dan met het onderwijs?
Natuurlijk bent u thuis bezig om uw kinderen te helpen en dat is ook belangrijk voor de kinderen om in het
(onderwijs) ritme te blijven. Dat zal bij het ene kind / het ene gezin makkelijker / soepeler verlopen dan bij
een ander kind / gezin. Een en ander zal ook afhangen van de leeftijd van de kinderen.
Maar thuis is geen school. Met de periode tot en met 6 april + de stakingsdagen hebben de kinderen
ongeveer 9% minder onderwijstijd gehad dit schooljaar.
Nu de sluiting van de scholen wordt verlengd, wordt dit % alleen nog maar groter.

Het is een illusie om te veronderstellen dat we na de meivakantie het onderwijs zo weer kunnen
oppakken, oftewel alles heel snel kunnen inlopen.
Zo zou het kunnen dat volgend schooljaar groep 5 moeten beginnen met stof uit groep 4 om de
achterstand in te lopen etc. We zullen het moeten zien maar de kans bestaat.
Van de bestuurlijke lagen boven ons – het ministerie en de PO Raad (de schoolbesturen) horen wij nog
niets over de consequenties van de sluiting van de scholen en over deze achterstand. De leerkrachten
van de Jozefschool zullen doorgaan met het verzorgen van de online lessen, want dat is heel belangrijk.
Het immers voor de kinderen en leerkrachten ook geen vakantie. Deze week zult u door de leerkracht
van uw kind worden uitgenodigd per mail voor een live contact. Het is de bedoeling dat uw kind
gedurende de week en de weken erop live contact heeft met de leerkracht. Wij zijn benieuwd hoe het
gaat bevallen. Voor de verschillende groepen kan het een verschillend middel zijn waarmee de lerkracht
contact zoekt.
Tenslotte
Hopen wij dat u allemaal gezond blijft en nogmaals schroom niet ons te mailen als u vragen heeft of wat
kwijt wilt. U kunt ons het beste mailen via r.pontman@askoscholen.nl voor algemene vragen. Voor
vragen over uw kind of over het werk dat zij op krijgen kunt u de leerkracht het beste benaderen.
Namens het team Met vriendelijke groet,
Remon Pontman

Zaken die niet meer door kunnen gaan
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Doordat de regering maatregelen heeft getroffen die u allemaal heeft gehoord of gelezen, hebben deze
maatregelen ook voor de verschillende activiteiten bij ons op school gevolgen.
Zo zal dit jaar de avond vierdaagse geen doorgang vinden net zoals het schoolvoetbal.
Ook het Paasfeest en Palmpasen zal geen doorgang kunnen vinden helaas.
Verder hebben wij moeten besluiten dat het schoolkamp dit jaar geen doorgang kan vinden.
Tevens zal het tweede rapport , dat met Pasen uit zou komen, niet worden uitgegeven. Het tweede en
derde rapprt worden dit jaar samengevoegd tot een specifiek rapport. Dit rapport zult u daarom rond half
juni kunnen verwachten.

Opvang op onze school

.

Naast het vormgeven van de lessen zijn enkele leerkrachten ook bezig met hele
andere zaken zoals het opleuken van het schoolplein.

Vanaf volgende week maandag zullen de kinderen, op dit moment verschillende aantallen per dag , als
volgt worden opgevangen door de school:
Van 8.30 uur t/m 12.15 uur zullen twee leerkrachten zorg dragen voor de noodopvang van de kinderen.
Na 12.15 uur gaan de kinderen naar Kidswereld het gebouw naast de kerk. Met Kidswereld hebben wij
afgesproken dat zij de opvang vanaf die tijd zullen vormgeven. Verder in deze nieuwsbrief zult u lezen dat
u met Kidswereld verdere afspraken zelf kunt maken tot hoe laat u uw kind wilt laten opvangen. Tot 18.30
uur bijvoorbeeld of zelfs een nacht of weekend opvang is mogelijk. Voor meer info kunt u dus met hen
contact opnemen.
Belangrijk om te vermelden is dat het niet noodzakelijk is als u nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van
hun diensten. Als dit zo is moet u het formulier van BOINK dat u bij deze nieuwsbrief vindt invullen en
maandag a.s. meegeven aan uw kind. Door de dag op deze manier in te richten kunnen de leerkrachten
in de ochtend het noodpakket thuiswerk met de kinderen doen en kunnen zij in de middag hun lessen
voor de andere kinderen blijven vormgeven.

Bericht van CJG(Centrum Jeugd en Gezin)
Wij willen u graag attenderen op de informatie voor ouders op deze website.
"Hoe praat ik met mijn kind over het coronavirus"
https://www.cjgweesp.nl/weesp-nieuws/item/hoe-praat-ik-met-kinderen-over-het-coronavirus
en
"Tips voor thuis met de kinderen"
https://www.cjgweesp.nl/weesp-nieuws/item/thuis-met-de-kinderen
Mocht u andere vragen dan kunt u altijd kostenloos een van de onderstaande personen mailen.
Marieke van den Eshof en Gwen Bouwens
Centrum voor Jeugd en Gezin Weesp
035-7600768|
Of kijk op https://www.cjgweesp.nl/ voor meer inmatie over opvoeden en opgroeien.

Noodopvang mogelijk bij Kids Wereld
Kidswereld heeft ons gevraagd om u via deze mail te vertellen dat zij ook andere opvang verzorgen aan
de Kanaaldijk dan de reguliere opvang. Zij bieden in deze tijd ook 24-uurs noodopvang zeven dagen per
week Tijdens de 24-uurs noodopvang bieden zij het volgende:
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Informatie: Noodopvang
.

. Dag- en nachtopvang, 7 dagen per week in een veilige en gezonde omgeving voor kinderen
van 0-4 jaar
. Naschoolse* - en nachtopvang, 5 dagen per week en weekendopvang in een veilige en
gezonde omgeving voor kinderen van 4-12 jaar
. Een dagritme, wat de kinderen structuur en houvast geeft
. Gekwalificeerde pedagogisch medewerkers (met VOG)
. Zoveel mogelijk vertrouwde beroepskrachten voor kinderen van 0-4 jaar. Het rooster zal
zichtbaar zijn voor de kinderen en ouders.
. Ontbijt/ lunch/ avondeten/ tussendoortjes
. Vervoer van/ naar school*

Meer info kunt u lezen in de bijlage bij deze nieuwsbrief
.

