
Beste ouders, 

  

Waar we normaal de laatste dagen voor de kerstvakantie 

feestelijk afsluiten met de kinderen, werden we nu weer 

verrast door een tweede lockdown. Helaas moesten de 

scholen nog voor de vakantie dicht en hebben we zelfs 

het aangepaste kerstontbijt niet meer kunnen doen.  

 

2020 zit er bijna op. Het jaar zal de boeken ingaan als het 

jaar van de wereldwijde Corona problemen. Veel  

activiteiten voor de kinderen konden niet doorgaan.  

Daarnaast hebben de kinderen dit jaar vele weken  

thuisonderwijs gekregen. Hoe vervelend dat ook is, er  

zijn ook positieve punten. Onze kinderen zijn namelijk 

nog nooit zo vaardig geweest met de computer! Deze 

vaardigheden kunnen ze de rest van hun leven  

gebruiken.  

 

Morgen start de vakantie officieel, maar door de sluiting 

van de scholen, is het eigenlijk al een beetje begonnen. 

In verschillende groepen wordt het thuisonderwijs nog 

getest, kinderen komen nog Chromebooks halen en de 

leerkrachten zijn druk bezig om de online programma’s 

voor januari voor te bereiden. Hoe lang de scholen  

gesloten zijn kunnen we nu nog niet zeggen. We hopen 

natuurlijk zo kort mogelijk, maar hoe lang het ook duurt, 

we gaan er samen het beste van maken. Gelukkig bleek 

uit de eerste tests in de verschillende groepen al dat bijna 

alle kinderen nu probleemloos kunnen inloggen en deel-

nemen. We zien zelfs kinderen die al honderden sommen 

in hun werkpakket hebben gemaakt! 

 

Ik wil u hierbij nogmaals danken voor de extra inzet die u 

thuis doet en een hart onder de riem steken voor de  

komende tijd. Zijn er problemen met het thuiswerken? 

Laat het ons weten, dan kunnen we helpen.  

 

Ik wens u fijne feestdagen en een gelukkige  

jaarwisseling. Op naar een hopelijk Coronavrij 2021.  

Maar vooral: Blijf gezond! 
 

Met vriendelijke groet, 

Jos Dohle 
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Overblijf 

 

We zijn erg blij met 4 nieuwe inval overblijfouders. Ze hebben 

alle 4 meegelopen en zijn ook al een keer ingevallen. Als u het 

ook leuk vindt om (inval) overblijfouder te worden, dan bent u 

natuurlijk ook van harte welkom. 

 

Bijna alle overblijfrekeningen over de maanden augustus t/m 

oktober zijn betaald. Bent u het nog vergeten, wilt u deze  

rekening dan zo snel mogelijk betalen? 

 

Een bedankje is wel op zijn plaats voor de overblijfouders.  

Iedere dag komen zij op school om de kinderen te begeleiden 

met het eten en het spelen. Dank je wel allemaal! 

 

Heeft u vragen over het overblijven, dan kunt u contact  

opnemen met Ingrid Bellekom (overblijf@bsjozef.nl of  

06-16669286). 

Alvast noteren 
  
Ma 21-12 t/m vrij 1-1  Kerstvakantie 

Ma 4-1 t/m wo 6-1  Oud papier actie 

Ma 4-1    Start online lessen 

“Reserve” kleding: 

 

Het gebeurt wel eens dat een kleuter een ongelukje heeft op 

school. Als het regelmatig gebeurt is het handig als u uw kind 

eigen reservekleding meegeeft in zijn/haar tas. 

We hebben op school ook reservekleding. Omdat wij nog maar 

een kleine hoeveelheid reservekleding hebben, willen wij u 

vragen of u thuis nog kleding heeft die uw kind niet meer nodig 

heeft. Het gaat om 

·         joggingbroeken in de maten 110 t/m 128 

·         jongens onderbroeken in de maten 110 t/m 128 

·         sokken 

U kunt dit inleveren bij de leerkracht.  

 

Als uw kind reservekleding van school aan heeft gekregen, wilt 

u dit dan weer gewassen aan school teruggeven? 

Fietsenstalling leeg maken 

 

Ondanks dat de hekken ’s avonds altijd dicht gaan, kun-

nen wij niet garanderen dat er geen mensen op het plein 

komen. Met het oog op de komende kerstvakantie en met 

name de jaarwisseling, vragen wij u dan ook alle fietsen 

die er nu nog staan mee naar huis te nemen om te  

voorkomen dat ze kapot gaan. 

De Ouderraad wenst u 

Fijne Feestdagen en 

een gezond 2021! 

 
 



Onze social media kanalen 

 

Als Jozefschool zijn wij actief op Facebook, Instagram en 

Twitter onder de naam Bsjozef. We vinden het leuk als u 

onze berichtjes volgt, liket en deelt. 

Bent u zelf actief op social media, like ons dan en nodig 

uw vrienden en familie uit onze pagina te volgen. 
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Protocol sociale media 

  

Op onze school is er sprake van een protocol sociale media. 

In dat protocol staan de afspraken die we met elkaar (ouders 

en leerkrachten) hebben gemaakt over de wijze waarop we 

omgaan met sociale media (bijv. Facebook, WhatsApp, Twitter, 

Instagram, YouTube, Snapchat) binnen en over de school. 

Zo is bepaald dat we bij gebruik van de media respect hebben 

voor elkaar en de school, we verdraagzaam zijn en iedereen in 

zijn waarde laten. Gebruikers van sociale media dienen ook 

rekening te houden met de goede naam van de school en 

iedereen die betrokken is bij de school. We willen de sociale 

media positief gebruiken! In het protocol staan ook afspraken 

vermeld die we hanteren als gebruikers zich niet houden aan 

de gemaakte afspraken. 

Het protocol is te vinden op de website van de school en ook 

via deze link. 

https://www.bsjozef.nl/wp-content/uploads/2020/12/Protocol-sociale-media-SKOW-2020.pdf

