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Agenda:
Deze week zijn de kinderen donderdag en vrijdag vrij ivm Hemelvaart.

23 Mei heeft een groot deel van de kinderen thuis hun Suikerfeest. 

Dit feest wordt gevierd ter afsluiting van de Ramadan
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Weesp 18 mei 2020  

Enkele cijfers van afgelopen week
Er waren vier kinderen niet op school ivm het feit dat hun ouders het niet aandurfden.

Er waren vijf kinderen ziek gemeld.

Er waren twee kinderen in quarantaine (door familieleden die ziek waren).

Er waren vier leerkrachten die niet konden werken.

Goed gestart

Wat waren wij vorige week maandag blij om al die stralende koppies van kinderen weer te zien.

De meeste van ons hadden niet zo goed geslapen de nacht van tevoren, want net als de kinderen, vonden 

wij het ook weer spannend. Gelukkig was die spanning helemaal niet nodig en is het heerlijk om de 

bedrijvigheid weer in de school te hebben. Op en rond de school verloopt het gemoedelijk en rustig en in de 

groepen voelt het alweer bijna als vanouds. Het is goed om te merken hoe de kinderen allemaal gegroeid 

zijn de afgelopen tijd. Niet alleen in lengte en de lengte van hun haar, maar ook dat ze weer wijzer zijn 

geworden. Uit de meeste gesprekken met de kinderen hebben wij gemerkt dat ze veel geleerd hebben thuis 

en hebben leren omgaan met deze gekke periode. 

De kinderen hebben ontzettend hun best gedaan met het thuiswerk en het is dan ook fijn om te zien hoe 

makkelijk ze door kunnen met hun leerwerk op school.

Helaas weten wij niet hoe lang de huidige situatie nog gaat duren. De overheid heeft nog niet laten weten 

wanneer de kinderen weer volledig naar school mogen. 

Vanaf deze plek willen wij nogmaals iedereen bedanken voor hun inzet en flexibiliteit de afgelopen 

maanden. Voor nu kijken we terug op een goede start.

Schoolvakanties 2020-2021
In samenspraak met de medezeggenschapsraad zijn de onderstaande data goedgekeurd.

Herfstvakantie: maandag 12 oktober t/m vrijdag 16 oktober 2020 

Kerstvakantie:                            maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie:                     vrijdag 19 februari t/m vrijdag 26 februari 2021 

Goede Vrijdag: vrijdag 2 april 2021 

Pasen: maandag 5 april 2021 

Meivakantie: maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021 

Hemelvaart + vrije vrijdag: donderdag 13 mei + vrijdag 14 mei 2021 

Pinksteren: maandag 24 mei 2021 

Zomervakantie: maandag 12 juli t/m vrijdag 20 augustus 2021 

Naast deze vakantie weken zult u in een van de volgende nieuwsbrieven nog enkele data van lesvrije dagen 

krijgen. 

Afgesproken met de MR zal dat om zeven dagen verspreid over het schooljaar gaan.   



Hemelvaart wat is dat?

Op donderdag de veertigste dag na Pasen vieren christenen de 

hemelvaart van Jezus. Jezus gaat naar de Hemel.

Dauwtrappen

Op Hemelvaartsdag gaan ook mensen er vroeg op uit om dauw te 

trappen. Ze maken dan een wandeling of gaan een eindje fietsen. Dit 

voert terug op een gebruik uit een ver verleden. Mensen stonden toen op 

Hemelvaartsdag om drie uur 's nachts op, wandelden met hun blote 

voeten door het gras, dansten en zongen.

Dit gebruik komt van lang geleden. 

De dauw op het gras zou een zuiverende werking hebben en zou terug te 

voeren zijn op een heidens gebruik van het meifeest waarbij de 

heropleving van de natuur werd gevierd.

ei.
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Enkele andere zaken
1. Schoolmelk zal pas weer geleverd worden vanaf het moment dat scholen weer geheel open

gaan.

Het is voor Campina onbegonnen werk om de levering voor iedere school apart aan te passen

aan de dagen waarop melkdrinkers wel/niet aanwezig zijn. Zodra wij meer weten laten wij het u

weten.

2. Voor groep 8 hebben wij een mooie oplossing gevonden voor het afscheid. Zoals het er nu naar uitziet

kunnen de kinderen hun musical voor hun ouders opvoeren.

3. Het fietsexamen in groep 7 gaat dit jaar niet door. Wij zullen bekijken of de kinderen van groep 7 volgend

jaar mee kunnen doen . 

4. Elk schooljaar hebben wij bij ons op de Jozefschool een fietsenrally die door een oudercommissie wordt

samengesteld. In samenspraak met deze commissie hebben wij helaas moeten besluiten dat de fietsrally

geen doorgang kan vinden. Wij zullen gezamenlijk bekijken of wij misschien bij de start van het nieuwe

schooljaar iets kunnen organiseren.

5. De schoolfotograaf die nog bij ons op school zou komen is ook tot nader order afgezegd. Een nieuwe

datum wordt geprikt zodra wij meer weten. 

Wegbrengen en ophalen
Graag willen wij u er op wijzen dat wij u willen vragen uw kind vooraf aan de lesdag en ook bij het ophalen 

uw kind bij u te houden. Het is op dit moment nog niet de bedoeling dat kinderen door elkaar heen lopen op 

het plein of bij de in- en uitgang van de school. (richtlijn ministerie). 

Alvast bedankt.

https://www.beleven.org/feest/pasen

