Bedankt!
Een schoolhek vol tekeningen, lieve boodschappen, schilderijen, een spandoek. De juffen en meesters
waren blij verrast, ontroert en sprakeloos. Wat een lieve actie van jullie. Top!

Nieuwsflits 8c
Weesp 9 april 2020

--

Agenda:

• t/m 6 mei, (meivakantie) is de school gesloten.
• Voor de 1e week meivakantie volgt er een weektaak,
waarmee de kinderen kunnen doorwerken.
(wordt 17 april vestuurd)
• Als de maatregelen van het kabinet zijn opgeheven en
de school weer open mag, dan starten we op
donderdag 7 mei weer.

Corona update
Afgelopen weken hebben wij gezocht naar mogelijkheden om te kunnen videobellen met kinderen. Hoewel
Zoom een mogelijke optie leek en veel scholen daar snel mee zijn gestart, bleek dat Zoom niet voldeed aan
de eisen die AVG aan programma's stelt. Wij willen als school zo zorgvuldig mogelijk omgaan met de
gegevens van uw kinderen, onze leerlingen, maar ook van onszelf, zeker als het om beeldmateriaal gaat.
Om dezelfde reden zetten wij daarom ook geen filmpjes meer op YouTube.
Wij hebben als Jozefschool gewacht, totdat we met het programma “Teams” konden gaan werken.
Teams maakt onderdeel uit van Microsoft Office 365. Je kunt er mee chatten en videobellen, maar met
Teams kun je nog veel meer, je kunt o.a.:
Lesstof en opdrachten inplannen en organiseren;
Makkelijk bestanden met elkaar delen;
Onderwijs op afstand geven door middel van video's, presentaties en zogenaamde 'assignments';
Feedback geven op opdrachten die ingestuurd zijn;
Het klasnotitieblok (groep 8) blijven gebruiken om kinderen te coachen en hun groei zichtbaar te maken.
Het opstarten van Teams is een grote operatie geweest waar veel collega's bij ons bestuur, de ASKO,
achter de schermen druk bezig mee zijn geweest. Ook de collega’s op de Jozefschool.
Omdat het nieuw is, moeten zowel kinderen, collega’s en ouders aan het nieuwe programma wennen.
Collega’s moeten bijvoorbeeld leren om naast videobellen ook met een digipen en tekentablet te werken.
Videobellen is namelijk niet genoeg wanneer je een som moet uitleggen. Je moet dan ook schriftelijk iets
voor kunnen doen.
Al met al zijn wij met elkaar volop in beweging en dat is mooi om te zien.
Omdat per bouw het invoeren van teams anders verloopt, zult u als gezin te maken kunnen hebben met
misschien verschillende manieren van contact met de leerkracht. Niet alle groepen lenen zich nog voor
deze manier van werken..
Voor de aankomende meivakantie krijgt uw kind voor de eerste vakantieweek een weektaak mee.
Wij hebben dit als team afgesproken met elkaar. Elke dag in die eerste week kan uw kind dus in het ritme
blijven zoals hij/zij dit ook de afgelopen weken heeft gehad. Wij kunnen ons voorstellen dat dit voor velen
van u en uw kinderen handig is.
De leerkrachten zijn deze week niet voor u of uw kind bereikbaar. Zij hebben vakantie.
Namens het team
Met vriendelijke groet,
Remon Pontman

Impressie van een school zonder kinderen
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Stand van zaken
In de Kamerbrief die minister Slob afgelopen vrijdag heeft verstuurd naar de scholen staat dat onderwijs,
kinderopvang en gemeente er samen voor moeten zorgen dat er noodopvang beschikbaar blijft, ook tijdens
de meivakantie. Zij vragen aan scholen en BSO’s om de noodopvang tijdens de aankomende feestdagen en
de meivakantie samen te organiseren. De huidige werkwijze verandert dus niet.
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Ter informatie:
Maandagavond 13 april worden de lesbrieven
voor de kinderen weer verstuurd

De tijd dringt…
Op dit moment wordt er in Den Haag nog druk overlegd over de meivakantie (na 28 april) door SZW, OCW,
onderwijs en kinderopvang. De meivakantie komt echter steeds dichterbij. Daarom willen wij u in deze
nieuwsflits melden hoe wij als Jozefschool omgaan met noodopvang in de meivakantie.
Periode van 20 t/m 28 april
Van maandag 20 april tot en met dinsdag 28 april zijn de huidige corona-maatregelen nog van kracht. Wij
hebben van de gemeente gehoord dat de kinderopvangorganisaties in Weesp (Kind en Co, Otje en
Kidswereld) aangeven dat zij capaciteit hebben om in deze periode onder schooltijd noodopvang te bieden.
Ook aan kinderen die niet bij hen staan ingeschreven. De leerlingen die nu worden opgevangen op de
scholen, kunnen dus tijdens de meivakantie een beroep doen op de noodopvang van één van de BSO’s. Otje
is een kinderdagverblijf (0-4 jaar) maar kan in geval van nood ook oudere kinderen opvangen, bijvoorbeeld
als zij samen met jongere broertjes of zusjes noodopvang nodig hebben.
Op dit moment maken twaalf kinderen van onze school gebruik van de noodopvang.
Wij vragen deze ouders om aan te geven of zij deze opvang ook nodig hebben in de aankomende
vakantie.
Periode van 29 april t/m 3 mei
a.
indien huidige maatregelen noodopvang van kracht blijven
Indien de huidige maatregelen van kracht blijven, volgen we dezelfde werkwijze als in de periode van 20 t/m
28 april. BSO’s verzorgen de noodopvang, ook voor kinderen die niet bij hen staan ingeschreven.
b.
indien BSO’s weer regulier open mogen
Als BSO’s hun deuren weer mogen openen voor alle ingeschreven kinderen, is het voor hen niet mogelijk om
te garanderen dat ze daarnaast ook noodopvang kunnen bieden voor kinderen die niet bij hen staan
ingeschreven. Wij wachten voor deze periode daarom de richtlijnen uit het Rijk af.
Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Koningsdag en Bevrijdingsdag
·
Goede Vrijdag (10 april) zijn de scholen gesloten en de BSO’s geopend; BSO’s verzorgen de
noodopvang.
·
Tweede Paasdag (13 april): scholen en BSO’s zijn gesloten. Als het echt niet lukt, kan gebruik
gemaakt worden van de 24 uurs-opvang bij Kidswereld de Boerderij, Kanaaldijk 1 ·
Koningsdag
(27 april): hier geldt hetzelfde als voor Tweede Paasdag.
·
Bevrijdingsdag (5 mei): eens per 5 jaar is Bevrijdingsdag een officiële feestdag/vrije dag.
Dat is dit jaar het geval. Daarom geldt nu hetzelfde als voor Tweede Paasdag .

Webinar CJG
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Voor ouders uit de Gooi en Vechtstreek organiseert Jeugd en Gezin op donderdag 9 april de webinar ‘Hoe
kom je als gezin de coronaperiode door?’. Na aanmelding is de workshop gratis te volgen tussen 20.30 en
21.30 uur.
In de webinar helpt kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve ouders op weg met antwoorden en
ideeën voor al deze dilemma’s. Ouders kunnen via de chat live hun vragen inbrengen waar Tischa dan op
ingaat. De leeftijd is heel breed: van jong tot pubers.
Zie de bijlage voor meer informatie.
Het nieuwsbericht staat met de inschrijflink op de website van Jeugd en Gezin (www.jggv.nlen op
www.cjgweesp.nl)
De directe aanmeldlink is: https://groot-en-klein.webinargeek.com/hoe-kom-je-als-gezin-de-corona-periodedoor-4
Vriendelijke groet,
Gwen Bouwens
Centrum voor Jeugd en Gezin Weesp
035-7600768

Wij wensen u en uw familie een
heel mooi Paasfeest toe.

