jaargang 27, nummer 14 19-03-2020

Beste ouders/verzorgers,






Wist u dat…

de actuele nieuwe wereld van
iedereen een onwijze aanpassing vraagt?
wij op school net als u thuis met de kinderen
en aangaande werkzaamheden even gereset
worden?
wij iedere dag weer een stapje verder
komen?
wij nog niet alle ICT hebben kunnen
optimaliseren?

Een bijzondere nieuwe wereld…
Door alle consternatie hebben we totaal de
Nieuwsbrief vergeten te sturen. Echter door deze
nieuwe wereld is veel van de inhoud niet meer
relevant. Activiteiten die erin stonden gaan
natuurlijk niet meer door. We passen daarom deze
Nieuwsbrief aan. En nemen u mee hetgeen op
school uitgewerkt wordt, los van de ‘officiële
mededelingen’.

We zijn de eerste twee dagen met een redelijk volle
bezetting op school geweest om het lesprogramma
op te zetten en de opvang voor de kinderen te
regelen. Dat is gelukt -met dank- aan de inzet van
de teamleden. We belanden nu in de uitwerkfase en
merken natuurlijk direct dat online (soms is een
andere browser instellen wenselijk) werken met
heel Nederland tegelijk ook wel ingewikkeld is als
iedereen op hetzelfde moment wil inloggen. Maar
de doorzetter wint! Leerkrachten staan thuis of op
school op hun werkdagen stand-by om de kinderen
van feedback en uitleg te voorzien. En u weet het
hè? Zij kijken op afstand mee en zien of de kinderen
werk gemaakt hebben. Het kan dus voorkomen dat
u een Parrootje ontvangt met een extra aansporing.
Ook voor uw vragen kunt u ze trouwens mailen. We
noemden al even dat we via de klassenouders uw
algemene feedback willen verzamelen. Zo kunnen
we samen in het belang van de kinderen goede
stappen maken.
De opvang is zo geregeld dat er iedere dag 4 (soms
5) teamleden aanwezig zijn om de groep kinderen
op te vangen. We hebben hier een schema voor
gemaakt dat men max twee keer aan de beurt is.
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Hier
treft u het schema. Wat fijn trouwens dat veel
ouders zelf deze opvang regelen! Voor onze ouders
die werkzaam zijn in die oh zo belangrijke vitale
functies CHAPEAU. Met onze opvang dragen wij
graag een steentje hieraan bij. Reactie van één van
onze ‘doktermoeders’ en onze ‘politievader’: We
zijn ook erg blij met de opvang op school. Dat geeft -hoe
gek het misschien ook klinkt- ons weer rust om te kunnen
doen wat er van ons gevraagd wordt!

Kinderopvang Mirakel biedt opvang voor
ouders in vitale beroepsgroep…
Wij kunnen ons voorstellen dat ouders die op dit
moment in een vitale beroepsgroep werken en nog
geen opvang van Mirakel afnemen, geholpen zijn
met een tijdelijke opvangplaats.
Mirakel biedt hiervoor een zogenaamd
vakantiecontract aan. Deze opvang is voor alle
kinderen van 0-12 jaar en die voor een bepaalde
aaneengesloten periode opvang nodig hebben.
Met zo’n vakantiecontract komen ouders in
aanmerking voor kinderopvangtoeslag en is het kind
verzekerd tijdens de opvang.
Kijk voor meer informatie op onze website
www.kinderopvangmirakel.nl
of bel met 020 – 661 3035.
Vriendelijke groet,
Esther de Vries
Communicatie met alle groepen...
We hebben duidelijke richtlijnen schoolbreed over
hoe we het lesaanbod de komende periode gaan
aanbieden. We zijn veelal lesmateriaal online aan
het inrichten maar er zullen ook deels nog
activiteiten op papier kunnen plaatsvinden. De
uitwerking zal daarom ook verschillen per
groep/bouw. Uitgangspunt blijft: we bieden lesstof
aan wat ongeveer 2-3 uur werk zal beslaan per dag
voor de kinderen vanaf groep 3. Voor de kleuters is
voor deze week een pakket aan activiteiten
aangeboden waaruit u als ouders een keuze kunt
maken. De komende periode volgen meer gerichte
activiteiten.

De leerkrachten nemen contact met u en uw kind op
als zij zien dat kinderen online minder actief zijn.
We zoeken nog uit hoe we de communicatie met
elkaar en de kinderen als groep kunnen
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optimaliseren. Onze bovenschools ICT-er is daar
volop mee bezig om dit voor alle scholen uitgerold
te krijgen.
Enkele leerkrachten maken een dagelijkse
nieuwsflash om zo de groepsbeleving erin te
houden. Zo zijn de kinderen toch al met elkaar in
contact en delen ze interessante weetjes van elkaar.
Met grapjes en een bepaalde luchtigheid. U
realiseert zich natuurlijk dat dit wereldprobleem en
de problematiek van banen- of inkomstenverlies
ook gevoelens van angst bij kinderen kunnen
opleveren. Het even samen delen met elkaar in de
kring is nu niet mogelijk. Houdt u dit graag in de
gaten?? Een tip ter ontspanning of het uiten van
gevoelens!

Het blijkt dat Hein de Kort een oud-leerling van de
St. Jozefschool is. 
Vandaag wel Sint Jozefdag…
Enig moment vandaag mag u samen met de
kinderen het Sint Jozefschoollied zingen. Want het
is de naamdag van de school. U kent het melodietje
vast nog wel (blijft namelijk erg lang in je hoofd
hangen) en de tekst begint (ff klikken): Daar aan
die groene Kalfjeslaan weet ik een heel mooie
school te staan.

Artikelen normale nieuwsbrief vervallen…

Palmpaasvoorbereiding…

Shakespeareproject…

Lentedisco in de Villa…

Zonnebloemen in de Zonnebloem…

Anti rookcampagne staatssecretaris…

10% regeling boekhandel Buitenvelderste
laan…

Jeanette en Reina groeten de kinderen…
We wanen ons even moderne vloggers en sturen
jullie dit filmpje waarmee we

jullie een hart onder de riem willen steken, wat
en thuis werken en thuis je kind(eren) aan het
werk zetten, is een hele klus.

jullie willen ondersteunen om de kinderen te
laten weten dat van maandag tot vrijdag thuis
schooltijd is.
Natuurlijk weten we en zien we dat er veel kinderen
super hard en enthousiast aan hun taken zitten! Top
Wordt vervolgd…
Onderwijs op afstand wordt vervolgd. Misschien
zelfs met een dagelijkse update en/of wijziging.
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Laten we vooral op elkaar
‘op afstand’ blijven letten!
Belangrijke data…
 do 9 apr studiedag team…
 vr 10 apr Goede Vrijdag…
 ma 13 apr 2e Paasdag…


vr 17 apr Koningsspelen ?????…



ma 27 apr t/m vr 8 mei Meivakantie…

Met vriendelijke groet,
Jeanette Voogt en Reina Atteveld (directie)
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