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Beste ouders/verzorgers,
En dan valt ‘t ons zwaar…

Kalfjeslaan 370
1081 JA Amsterdam
t: 020 6432020
f: 020 4539569
e: stjozef.directie@askoscholen.nl
www.sintjozefschoolamsterdam.nl

Ondersteuning geven bij rouw…
Signalen van verdriet bij rouw opvangen en
ondersteuning bieden bij de verwerking is voor
opvoeders (ouders en leerkrachten) niet altijd het
makkelijkste om te doen. Gevoelens van verdriet of
angst door een afscheid door overlijden en zelfs ook
bij een scheiding kunnen minder zichtbaar zijn en
worden niet altijd geuit in woorden door kinderen.
Op de website https://www.in-de-wolken.nl/ treft

u veel informatie hierover. Het is raadzaam om
deze site eens te bekijken en te gebruiken als u
dat wilt.

Veel dank aan alle lieve berichtjes en natuurlijk die
prachtige bloemen. Werkelijk een kleurrijke
bloemenzee. Annekee hield van bloemen!

Onze communicatie…
Wat hebben we al gecommuniceerd en wat kunt u
nog van ons verwachten? U heeft vorige week in de
vakantie ons verdrietige bericht ontvangen en een
eerste brief over de start van de school in Coronatijd
en gisteren het Welkomstbericht. U ontvangt
binnenkort nog een kwartaalbericht. In deze laatste
twee berichten leest u veel over het reilen en zeilen
gedurende het schooljaar. Natuurlijk komen er vele
Corona uitdagingen op ons pad. Want hoe werkt
met de extra activiteiten als Kinderboekenverkoop,
Sintintocht, Kerst? Gaandeweg zullen we uitdenken
hoe dit schooljaar toch de Jozefschoolglans kan
krijgen rondom deze activiteiten, maar dan net een
beetje anders. Via Parro verneemt u vele belangrijke
en interessante weetjes vanuit de groep. De
informatieavond krijgt een digitaal karakter en kunt
u vanuit huis meekijken. De directie informeert de
klassenouders over deze ‘taak’ en via de
klassenouders zult u ook regelmatig berichtjes
ontvangen over de groep, school en de Ouderraad.
De huidige website wordt binnenkort vervangen
door een nieuwe website, die zijn we inmiddels aan
het vullen met content. Deze nieuwsbrief -leest u
natuurlijk graag- krijgt enig moment ook een
digitale versie. Gedurende het schooljaar zal de
directie wederom vele brieven naar u schrijven over
specifieke groep gerelateerde zaken en algemene
Corona – en andere schoolzaken. Résume: Zorg

dat u op de hoogte blijft; er is genoeg te
lezen!
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Corona regels…
Met klem verzoeken wij (team en uw medeouders,
die ons hierover mailen) iedereen zich te houden
aan de verscherpte coronaregels. Want we willen de
school openhouden; dat is immers in ieder belang.
Iedere dag zijn er zo’n 25 volwassenen in het
gebouw Kalfjeslaan. Wij houden met alles afstand
van elkaar:
•
de briefing in de grootste hal op 1,5 m…
•
lunchen buiten of met 4 in de koffiekamer…
•
schermen tussen de bureaus in de kantoren…
•
we wijken uit voor elkaar in de gangen…
De volwassenen op de St. Jozef willen het virus
beslist niet oplopen. Uw gedrag levert daar een
grote bijdrage aan. Daarom met klem aandacht en
uitvoering van onze afspraken:
Kinderen met gezondheidsklachten
(neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte
hoest, verhoging tot 38 graden Celsius of koorts of
die behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM)
blijven thuis en komen dus niet naar school.
Kinderen die in groep 1 of 2 zitten van de
basisschool mogen met verkoudheidsklachten naar
school en naar de buitenschoolse opvang, als zij
geen koorts hebben.
Dit geldt niet als:
• Kinderen contact hebben gehad met een
patiënt die het nieuwe coronavirus heeft.
• Er iemand in het huishouden van het kind is
met koorts of benauwdheid.
• Het kind moet dan thuisblijven en het is
belangrijk om het kind te laten testen.

De tien dagen thuisquarantaine na een verblijf in
een land met een oranje of rood reisadvies vanwege
het coronavirus richt zich op ouders/verzorgers,
docenten en onderwijspersoneel en kinderen van
boven de 12 jaar. Zij dienen thuis te blijven en
kunnen daarom niet op school of het schoolplein
komen. Kinderen tot 12 jaar die in code oranje/rood
gebieden zijn geweest moeten, mits geen klachten,
verplicht naar school.
School heeft traktatiebeleid. Wij staan het trakteren
bij verjaardagen nog niet. Wij verzoeken u daarom
ook niet na schooltijd buiten het plein een traktatie
uit te delen aan de groep.
Buiten de hekken van school houden de ouders, die
geen gezin vormen, afstand van elkaar. Breng en
haal uw kind alleen!
Kleuterouders lopen door als hun kind bij de juf
staat, zo ontstaat doorstroom.
Vanaf de Kalfjeslaan is éénrichting. Om de kerk of
via doorburg vervolgt u uw weg!
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Vanaf maandag zullen wij -met hesjes aan- u erop
wijzen als de afstand in het geding is; als de
éénrichting niet in acht wordt genomen; als u niet
na het afscheid nemen sneller doorloopt.
Ventilatie op de scholen…
De ventilatie op alle ASKO scholen is onderzocht
en dit is het resultaat en advies voor onze school:
St Jozef, Kalfjeslaan, uitgevoerd door Goorhuis,
•
2x LBK: twincoil, geen recirculatie / risico: nee
•
wtw-kruisstroom: geen recirculatie / risico: nee
•
airco tweede verdieping: besluit: mag alleen in
de pauze aan.
Villa St. Jozef, Catharina van Clevepark, uitgevoerd
door gemeente Amstelveen
•
nog geen resultaten ontvangen
Start nieuwe leerkrachten en adjunct…
De nieuwe teamleden zijn vorige week direct
ingeburgerd en draaien al goed mee. Kennismaken
met de nieuwe adjunct-directeur? Dat kan als u de
volledige directie samen buiten ziet staan. De lange
man naast Reina is Harro Rooijendijk. En zoals u
ziet is de directie op dag één al in volle focus -met
scherm ertussen- aan het werk.

Administratie van school…
Voor Vicky is het fijn als zij direct bij aanvang een
goed overzicht krijgt over:
•
broertjes en zusjes die nog niet aangemeld zijn;
•
alle nieuwe o6-nummers en nieuwe emailadressen van ouders;
•
eventuele adreswijzigingen
Is er bij u iets veranderd? Geef dat dan graag door
aan haar via v.hecker@askoscholen.nl
Fotograaf…
Op ma 7, di 8 en woe 9 staat de (nieuwe) fotograaf
gepland. Ook dit zal volledig conform de RIVM
richtlijnen gebeuren. U ontvangt binnenkort meer
informatie. Voor nu is alvast bekend dat de
achtergrond grijs van kleur zal zijn. De kinderen
kunnen daarom beter geen zwarte of witte kleding
aan. Wordt vervolgd!
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Belangrijke data…
• di 1 sept digitale informatieavond gr 5t/m

8…
• do 3 digitale sept informatieavond gr 1 t/m

4…
•

ma 7 sept fotograaf…

•

di 8 sept fotograaf…

•

woe 9 sept fotograaf…

•

ma 14 sept studiedag 1 team, kinderen zijn vrij…

•

ma 21 sept t/m do 24 sept gr 8 kamp (onder
voorbehoud)…

•

do 24 sept gr 1 t/m 7 schoolreisje (onder
voorbehoud)…

•

ma 28 sept gr 1 t/m 7 kennismakingsgesprekken,
school tot 12.30u…

•

di 29 sept gr 1 t/m 7 kennismakingsgesprekken,
school tot 12.30u…

•

woe 30 sept gr 1 t/m 7 kennismakingsgesprekken,
school tot 12.30u

•

do 1 okt t/m vr 9 okt Kinderboekenweek…

•

vr 9 okt gr 1 t/m 4 (digitale?) boekverkoop om
12.00uur…

•

vr 9 okt gr 5 t/m 8 (digitale?) boekverkoop om
14.45uur…

•

ma 12 okt t/m vr 16 okt herfstvakantie…

Met vriendelijke groet,
Harro Rooijendijk en Reina Atteveld
directie
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