Beste ouders,

Verkeersexamen groep 7

We mogen weer open! Afgelopen dinsdag heeft het
kabinet besloten dat de scholen na de meivakantie weer
gedeeltelijk open kunnen. Wat fijn dat we alle kinderen
straks weer live kunnen zien. De afgelopen weken is er
door iedereen heel hard gewerkt om thuis alles geregeld
te krijgen. Gelukkig ging het videobellen ook bij iedereen
steeds beter, waardoor we steeds meer contact met de
kinderen hebben kunnen onderhouden in de laatste
weken. Maar er gaat toch niets boven het samen kunnen
spelen en ervaringen uitwisselen!

Omdat op 11 mei de scholen weer open gaan, is het ook mogelijk om het schriftelijk verkeersexamen af te nemen. Zoals het
er nu uitziet zal dat plaatsvinden op maandag 15 juni. Hoe het
praktijkdeel zal worden afgenomen is op dit moment nog niet
bekend.

Op dit moment zijn we hard bezig met het uitwerken van
de plannen hoe we open kunnen. We volgen daarin de
richtlijnen van de overheid en proberen die zo goed
mogelijk vorm te geven binnen onze situatie.
In hoofdlijnen ligt het plan klaar, dus we verwachten u er
op korte termijn over te kunnen informeren. Het
heropenen van de scholen vraagt vooral ook iets van u.
De kinderen kunnen namelijk komen, maar de ouders
niet. Wij vragen straks van u om buiten het schoolplein
afscheid te nemen en direct weer te vertrekken om plaats
te maken voor de volgende mensen. Dat zal even wennen
zijn, maar samen moet dit lukken.

Wat fijn dat vanaf 11 mei a.s. de kinderen weer – onder bepaalde voorwaarden – naar school kunnen. De meesten hebben elkaar en de juffen en meesters gemist. Met elkaar hopen
we op twee fijne, gezellige en toch veilige laatste maanden van
het schooljaar. Ook de ouderraad gaat haar best doen om de
evenementen die doorgang kunnen vinden zo goed mogelijk in
te vullen.

Gelukkig is er in deze gekke tijden ook mooi nieuws.
Op 26 maart ben ik zelf voor de tweede keer vader
geworden. Mijn vrouw is bevallen van onze tweede
dochter, Ilvi Johanna Dohle. Op 10 april is ook juf Linda
bevallen van een zoontje, Lenn Stef van Kampen.

Ouderraad

Vorige week heeft de fotograaf de eerste bestellingen van de
schoolfoto’s afgeleverd. Deze foto’s zijn na de meivakantie af te
halen op school, of worden binnenkort bij u bezorgd. Mocht u
nog niet besteld hebben, dan is dit nog mogelijk tot eind mei.
U heeft via de mail informatie hierover ontvangen.
Wij hopen dat we op de een of andere manier nog invulling
kunnen geven aan het schoolreisje en het afscheid van
groep 8. Hopelijk krijgen we daar in de komende weken meer
zicht op. Wij houden u op de hoogte in de volgende
nieuwsbrieven.

MR

Met vriendelijke groet,
Jos Dohle

Op 10 maart jl. is de MR weer bij elkaar geweest. We hebben
gesproken over het Veiligheidsplan, de AVG, de gesprekkencyclus voor leerkrachten, de sponsorloop voor Run for Rio,
mogelijke bekleding voor de tegelvloer in de gang, de uitslag
van de peiling schooltijden, het schoolondersteuningsprofiel, de
formatie en het MR-reglement. Wilt u weten wie u kunt
aanspreken voor meer informatie? U kunt ons vinden onder het
kopje Leden MR op de website van de St. Jozefschool.
Op 23 april heeft de MR via een online vergadering advies gegeven over de wijze waarop de school na de meivakantie weer
geopend kan worden. De volgende vergadering is op 9 juni a.s.

Alvast noteren
Ma 27-4 t/m vrij 8-5 Meivakantie
Ma 11-5 t/m woe 13-5 Oud papier actie
Do 21-5 en vrij 22-5 Hemelvaartweekend, kinderen vrij
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