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Beste ouders,

-

Wat een gekke weken! Ruim twee weken geleden werd bekend gemaakt dat de eerste patiënt in
Nederland besmet was geraakt met het Coronavirus en vorige week zondag gingen alle scholen
per direct dicht. Zowel voor u als voor ons was dit even flink omschakelen. Wij zijn zo goed en
kwaad als het kon aan de slag gegaan met het verzorgen van thuisonderwijs. U heeft er naast uw
rollen als ouder en werknemer of ondernemer nu ook nog de rol van thuisleerkracht bij gekregen
en dat gaat niet vanzelf. De communicatie moest op gang komen, het inloggen lukte lang niet
altijd en dan moet er ook nog een planning gemaakt worden wie wanneer aan het werk mag.
Wij hebben dan ook veel respect voor de wijze waarop u dit allemaal oppakt! Wij proberen u zo
goed mogelijk te ondersteunen en staan dagelijks tijdens schooltijd voor u klaar. We proberen
zoveel mogelijk nieuwe middelen in te zetten om het makkelijker te maken, zonder dat u straks
door de bomen het bos niet meer ziet. Dat is lastig, want er komen heel veel goede initiatieven op
ons af, maar we willen ook het overzicht houden. Daarom maken wij keuzes die door het grootste
deel van de ouders en kinderen uit te voeren zijn en kunnen we helaas niet aan alle wensen voldoen.
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Hoe lang gaat dit duren? Dat weet niemand. We zijn in elk geval tot 6 april gesloten, maar wellicht wordt die datum verlengd. Tot de
meivakantie zijn in elk geval alle activiteiten geannuleerd. Dus mochten we open gaan, dan is er geen paasontbijt en ook de koningsspelen gaan dit jaar niet door.
In deze nieuwsbrief vindt u een artikel van Paul Blokhuis, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij heeft de scholen gevraagd om de ouders te informeren dat per 1-8-2020 de complete schoolomgeving rookvrij moet zijn. Ouders die hun kind komen halen, mogen dus ook niet meer roken in de buurt van de school.
Dit bericht is net na de vorige nieuwsbrief naar ons verstuurd en lijkt op dit moment wellicht niet heel belangrijk of actueel. Uit onderzoek blijkt echter dat ook het Coronavirus harder toeslaat bij rokers en leidt tot ergere klachten en een langer ziekbed. Daarom
delen wij het bericht toch alvast in deze nieuwsbrief, om samen te komen tot een gezondere situatie voor alle leerlingen en ouders.
Ik wens u namens alle collega’s veel sterkte en een goede gezondheid toe in de komende periode. Heeft u vragen? Stel ze dan alstublieft, we zitten voor u klaar!
Met vriendelijke groet,
Jos Dohle
Schoolomgeving rookvrij
Vanaf 1 augustus moeten alle schoolterreinen rookvrij zijn,
van primair onderwijs tot en met mbo's en universiteiten.
Zien roken doet roken en het schoolterrein moet niet de plek
zijn waar kinderen leren roken. In 2040 willen we een rookvrije generatie. Samen met het Trimbos-instituut, de Gezonde School en de Alliantie Nederland Rookvrij werken we hier
naar toe.
Wachten tot 1 augustus? Zeker niet! Klik hier voor de videoboodschap die u hopelijk inspireert om direct aan de slag te
gaan en deelt met alle betrokkenen binnen uw school.
Met vriendelijke groet,

De overblijf
Begin maart is aan alle (jongste) kinderen op school de overblijfrekening over de maanden november 2019 t/m februari 2020 uitgedeeld.
Veel ouders hebben deze rekening ondertussen betaald, maar ook
een heel aantal nog niet.
Wilt u deze rekening voor vrijdag 3 april betalen?
Heeft u moeite om deze rekening te betalen, dan mag u ook in 3
delen betalen. Het eerste deel voor 3 april, het 2e deel eind april en
het 3e deel eind mei.
Heeft u vragen over de overblijfrekening, dan kunt u contact opnemen met Ingrid Bellekom (overblijf@bsjozef.nl of 06-16669286).

Paul Blokhuis
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Ouderraad
Wat een rare situatie heerst er momenteel. De school is gesloten en alle kinderen werken hard vanuit huis.
Voor de kinderen, de leraren en de ouders vergt dit een flink aanpassingsvermogen. Ook voor de Ouderraad
is dit een rare situatie. Een aantal activiteiten is al afgelast en van een aantal activiteiten is het nog niet
zeker of ze doorgaan.
Bij de opening van de projectweek “bouw” op 2 maart jl. heeft ieder kind nog wel een sleutelhanger met
een rolmaatje ontvangen van de ouderraad (zie foto).
Op donderdag 5 maart is de fotograaf op school geweest. Het was een drukke en rommelige dag, maar alle kinderen zijn op de foto
gezet. Normaal volgt er na een aantal weken een fotoverkoop. Als gevolg van de huidige situatie is nu samen met de fotograaf besloten dat u de foto’s online kunt bestellen. Zodra we meer weten, hoort u van ons.
Tot slot wensen wij iedereen heel veel sterkte toe in de komende periode; Blijf gezond!
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