
Beste ouders, 

 

Precies een jaar geleden schreef ik in de nieuwsbrief dat de 

school voor het eerst in lockdown ging vanwege Corona. We zijn 

dus nu al een jaar verder en ook de tweede lockdown zit er  

gelukkig weer op. Helaas hebben we daarna nog wel tijdelijk een 

groep naar huis moeten sturen en kunnen ook veel verkouden 

kinderen nog niet naar school komen. Iedereen kijkt uit naar de 

tijd dat alles weer “normaal” is.  

 

Het goede nieuws is dat we inmiddels weten dat we veel sterker 

uit de tweede lockdown zijn gekomen dan uit de eerste.  

Na de eerste lockdown hebben we gezien dat veel kinderen een 

achterstand hadden opgelopen. Er werden veel slechtere scores 

behaald op de toetsen dan gebruikelijk. Er is in de tussenliggende 

maanden heel hard gewerkt om die achterstanden in te lopen en 

veel kinderen hebben ook na schooltijd nog extra hulp gekregen 

tijdens de bootcamps. In de tweede lockdown hebben we extra 

ingezet op het behouden van de dagelijkse structuur en de leer-

lingen meer mogelijkheden geboden om direct contact te zoeken 

met de leerkrachten. Bijna alle kinderen hebben hun Chromebook 

mee naar huis genomen, om daar dagelijks goed op te kunnen 

werken. Onze eerste indruk was al dat de groepen veel makkelij-

ker weer de overstap naar het dagelijkse schoolwerk konden ma-

ken. Nu blijkt gelukkig ook uit de resultaten op de citotoetsen dat 

de kinderen gewoon weer goed gepresteerd hebben. Natuurlijk 

zijn er altijd kinderen die meer last hebben gehad van een  

lockdown dan anderen, maar ook die staan de komende  

maanden goed bij ons in de aandacht.  

 

De komende tijd mag er helaas nog niet veel meer dan in de  

afgelopen maanden. Om toch wat gezellige onderdelen met de 

kinderen te kunnen doen, vieren wij aanstaande donderdag toch 

gewoon Pasen met een lekker paasontbijtje met de kinderen. 

Binnenkort krijgen de kinderen hun ontbijtdoosje mee naar huis, 

wat donderdag gevuld weer mee naar school genomen moet  

worden. De ouderraad zorgt voor het drinken en een kleine  

verrassing.  

 

Met vriendelijke groet, 

Jos Dohle 

Bladzijde 1/1  25 maart 2021  

MR nieuws 

 

De MR is op zoek naar een nieuwe ouder. Renee zal de MR aan 

het eind van het schooljaar verlaten. Binnenkort ontvangt u een 

aparte brief hierover waar in staat hoe u uzelf kandidaat kunt 

stellen.  

Alvast noteren 
  
Zo 28-3 Start zomertijd 

Ma 29-3 Onderzoek begr. Lezen gr. 6 + 8 

Ma 29-3 t/m wo 31-3  Oud papier actie 

Ma 29-3 Schriftelijk verkeersexamen gr. 7 

Do 1-4 Paasontbijt op school 

Vrij 2-4 t/m ma 5-4 Goede Vrijdag / Pasen, alle kinderen vrij 

Di 6-4 Studiedag, alle kinderen vrij 

Ma 19-4 t/m wo 21-4  Oud papier actie 

Di 20-4 t/m wo 21-4 Centrale eindtoets gr. 8 

Ouderraad 

  

De dagen worden langer en buiten wordt het steeds mooier weer. 

Het wordt lente en Pasen staat voor de deur. Op school gaan we 

dat ook vieren, maar in aangepaste vorm. Bij het paasontbijt zorgt 

de Ouderraad voor leuke paas servetten en dat er iets te drinken 

is. Verder zorgen we natuurlijk ook voor iets lekkers voor tussen-

door. We zullen alles netjes van tevoren klaarzetten, want ook 

voor ons geldt dat we zo min mogelijk tegelijk met leerkrachten 

en leerlingen in de school kunnen zijn. We gaan ervan uit dat het 

een gezellige ochtend wordt. 

Het schoolreisje is inmiddels gereserveerd. Zetten jullie 25 juni 

vast op de kalender? Wij hopen dat het zeker door kan gaan! 

De overblijf 

  

Wat fijn dat al zoveel ouders de overblijfrekening over de  

maanden november en december betaald hebben. Het zou nog 

fijner zijn als alle ouders dit zouden doen. Dus heeft u de  

overblijfrekening nog niet betaald, wilt u dat dan nu gelijk doen? 

 

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Ingrid Bellekom 

(overblijf@bsjozef.nl of 06-16669286) 

Verkeersexamen groep 7 en 8 

 

Jaarlijks doen de leerlingen van groep 7 mee aan het verkeers-

examen.  

Voor groep 8 is vorig schooljaar het praktijkexamen niet doorge-

gaan in verband met de lockdown. Het praktijkexamen wordt in-

gehaald op dinsdag 22 juni.  

Groep 7 doet het examen dit jaar zoals het andere jaren ook ging. 

Eerst wordt aanstaande maandag het theorie examen afgenomen. 

Alle kinderen die dat examen voldoende behalen, kunnen later dit 

schooljaar het praktijkexamen op de fiets afleggen.  

Gele en rode kaarten 

Vorig jaar zijn we gestart met een systeem waarbij kinderen bij de 

overtreding van een regel eerst een waarschuwing krijgen. Bij een 

tweede (zelfde) overtreding volgt een gele kaart en wordt u als 

ouder geïnformeerd. Bij een derde overtreding van de regel volgt 

een rode kaart en dat betekent een consequentie. Bij de overblijf 

is de consequentie dan bijvoorbeeld dat een leerling een bepaalde 

periode niet meer mag overblijven.  

Om duidelijker te maken dat er sprake is van een gele of rode 

kaart, geven wij deze kaarten nu ook echt aan uw kind mee naar 

huis. De bedoeling is dat uw kind de kaart met u bespreekt, u de 

kaart ondertekent, zodat wij weten dat u het gezien heeft en uw 

kind het de volgende dag weer op school inlevert.  

TT gesprekken 

 

Jaarlijks voeren de leerkrachten van de TT samen met de groeps-

leerkrachten en de ouders van TT leerlingen een voortgangsge-

sprek. Door de Coronamaatregelen hebben wij deze gesprekken 

een tijd voor ons uitgeschoven. Momenteel zijn de mogelijkheden 

nog steeds alleen online en wij hebben besloten dat we dat voor 

deze gesprekken geen meerwaarde vinden. De gesprekken zullen 

in het nieuwe schooljaar hervat worden. Mocht u als ouder toch 

dringend de behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u dit 

altijd bij ons aanvragen.  


