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Beste ouders/verzorgers,

•
•
•
•
•

Wist u dat…
•
de ene helft van de groep de andere
helft mist?
de ene helft daarom in contact blijft met de
andere helft van de groep?
ze veel bedenken om met elkaar verbonden
te blijven?
ze elkaar briefjes schrijven?
beide helften samen aan één kunstwerk
werken?
ze elkaar tekeningen sturen?

Yes, we can…

We hebben (bijna) alle kinderen
weer gezien deze week. Wat een
feest om weer ‘gewoon’ les te
geven. De leerkrachten besteden
extra aandacht aan het
‘wederom kennismaken’ met
elkaar. De ‘Gouden Weken’
activiteiten worden hiervoor
ingezet. Veel kinderen vertellen
hun verhaal en delen dit verhaal
met anderen. De 1,5 m afstand
is ingericht in de ruimtes zodat we deze afstand
kunnen bewaren tussen de kinderen en de
volwassenen. Veel dank overigens aan de
brainstormmomenten met de groep van ‘6 feet
office’. Het is wel een ingewikkelde hoor! En
onnatuurlijk ook. Maar we doen het zo veel als
mogelijk. Voor u is dit minder zichtbaar omdat u
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De
aankomst en het vertrek van de kinderen zijn we
volop aan het testen. Is de bedachte routing handig
en zorgt deze routing er ook voor dat u als
volwassenen voldoende afstand van elkaar kunt
houden. We merken na de eerste 5 dagen dat de
route vanaf de Kalfjeslaan smal is. Vandaar dat we
hier éénrichtingsverkeer bedacht hadden. We
blijven dit goed monitoren in ons aller belang. Voor
u belangrijk om van te voren te bedenken waar de
fiets geparkeerd wordt; want tegen de richting voor
volwassenen kan dit dus niet. ‘Rondje bezinning om
de kerk dus’
Gewone zaken gaan beetje door…
Veel onderwerpen kunnen we niet oppakken, maar
dat geeft ook weer ruimte aan de gewone zaken die

afgehandeld moeten worden voor het einde van het
schooljaar. Zo zijn we bezig met
•
de formatie: wie staat volgend jaar waar?
•
vacatures ingevuld krijgen
•
welke groepen mogen naar de Villa?
•
MR geleding aanvullen
•
jaarrooster en planningen
•
stappenplan schooltijden

het gebouw voorlopig niet meer in mag. Hier en
verder enkele foto’s ter illustratie.
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Het proces ‘schooltijden’ loopt nu vertraging op. Na
het informeren van onze MR, het samenstellen en
het overleg met de werkgroepen ouders / teamleden
/ scholen in de buurt waren we beland in de stap:
een uitgebreidere analyse met de teamleden over
van de diverse modellen. Daarna stond eerst
informatie delen en communicatie met u gepland.
En daarna een raadpleging van de OMR onder alle
ouders. Als laatste stap in dit proces zou dan een
voorstel voorgelegd worden aan de MR. Wij maken
nu een nieuw tijdpad met deze stappen erin en
informeren u binnenkort daarover.
Juf Jeanette gaat ons verlaten…

zakelijke aspect is natuurlijk
dat er al een vacature is geplaatst en wij spoedig
met een sollicitatiecommissie, bestaande uit MT,
teamleden, MR leden een nieuwe adjunct gaan
zoeken. Er zijn al vele reacties binnen. Dus dat is
positief!
Wanneer infomeren wij u verder…
Wij wachten op de volgende aankondiging van de
overheid om u te informeren over de wijze waarop
wij aan de versoepeling uitvoering kunnen geven.
Voor nu is het u natuurlijk wel duidelijk dat na deze
twee weken (met Hemelvaart en vrije vrijdag) de
derde week (25 mei) het huidige systeem voortgezet
wordt. We schrappen de geplande studiedag van
dinsdag 2 juni. Heeft u een lang weekend gepland?
Laat dit dan even weten aan de leerkracht.
Week 1 Groep 3a1
maandag-woensdag-vrijdag
Groep 3a2
dinsdag en donderdag
Week 2 Groep 3a2
maandag-woensdag-vrijdag
Groep 3a1
dinsdag en donderdag
Week 3 Groep 3a1
maandag-woensdag-vrijdag
Groep 3a2
dinsdag en donderdag
Week 4 = 1 juni, we wachten af wat de overheid aangeeft.

Beste ouders,
Ik wil graag het volgende met u delen. Na meer dan
20 jaar in de Randstad te hebben gewoond, hebben
wij als gezin besloten om deze zomer ‘terug’ te
gaan verhuizen naar Friesland, waar we beide zijn
opgegroeid en waar onze hele familie nog woont.
Dat betekent dat ik met pijn in mijn hart afscheid ga
nemen van de Sint Jozefschool. Ik heb nl. de
afgelopen 3,5 jaar (10 jaar binnen ASKO) met
ontzettend veel plezier en passie gewerkt op deze
mooie school. De inspirerende samenwerking met
Reina, met het team en het werken met jullie
kinderen zal ik dan ook enorm gaan missen. Ook de
contacten met jullie als betrokken en welwillende
ouders heb ik als zeer positief en fijn ervaren en wil
jullie daarvoor bedanken. Het blijft een spannende
stap want nogmaals, ik heb het erg naar mijn zin
hier, en weet niet wat we er allemaal voor terug
krijgen. Maar soms moet je ‘dromen’ die terugkeren
gaan najagen zodat je later niet blijft zeggen: ‘O
hadden we maar…’
We gaan het zien! Hartelijke groet voor nu.
Jeanette Voogt, adjunct directeur
Vacature voor de functie van Adjunct…
Voor de St Jozefschool is het
vertrek van Jeanette best wel een
aderlating. De samenwerking in de
directie en de uitvoering van het
leidinggeven was erg fijn en
effectief voor onze school. Het
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‘Oude’ laptops gaan eruit…
Een serie Dell laptops is
afgeschreven en wordt
niet meer intern
ondersteund, dus die serie
gaat eruit. Deze laptops
zijn 4 jaar oud en nog prima in te zetten voor thuis.
Wilt u zo’n laptop van ons overnemen, dan is dat
mogelijk voor €50,00. Meer doneren mag
Met
de opbrengst schaffen wij de nieuwste
Chromebooks aan. Geeft u dit graag aan bij Vicky:
v.hecker@askoscholen.nl. Bij veel animo verloten
we ze!

Berichtje van Staatssecretaris aan scholen…
Vanaf 1 augustus moeten alle schoolterreinen
rookvrij zijn, van primair onderwijs tot en met
mbo's en universiteiten. Zien roken doet roken en
het schoolterrein moet niet de plek zijn waar
kinderen leren roken. In 2040 willen we een
rookvrije generatie. Samen met het TrimbosPagina 2/3

instituut, de Gezonde School en de Alliantie
Nederland Rookvrij werken we hier naar toe.
Misschien hoort uw school al bij de koplopers en is
uw terrein allang rookvrij. Dat is geweldig. Maar
het kan ook zijn dat deze belangrijke stap nog moet
worden gezet. Daar willen wij graag bij helpen. De
komende maanden bieden wij u zoveel mogelijk
inspiratie om ook de stap te maken naar het
rookvrije schoolterrein. We delen goede
voorbeelden en bieden hulp voor iedereen die deze
kans direct wil aangrijpen om te stoppen met roken.
Wachten tot 1 augustus? Zeker niet! Klik hier voor
de videoboodschap die u hopelijk inspireert om
direct aan de slag te gaan en deelt met alle
betrokkenen binnen uw school. Kijk op
www.rookvrijschoolterrein.nl
voor ervaringen van andere scholen.
Succes met alle voorbereidingen het komende jaar.
Met vriendelijke groet,
Paul Blokhuis
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

voldoende ruimte te
beschikken om de totale opbrengst tijdelijk op te
slaan. Buurthuis Villa Randwijck stelde belangeloos
ruimtes beschikbaar. Groot Amsterdam heeft
namelijk 4247 rugzakjes ingezameld, ruim 50% van
de beoogde 8000 rugzakjes. Maar het werden er
landelijk niet 8000. Er zijn maar liefst 47.000
rugzakjes ingezameld en door diverse vrijwilligers
naar de loods van Because We Carry gebracht.
47.00 kinderen die een eigen rugzakje krijgen!
Ongelooflijk hoeveel we samen kunnen bereiken.
Er gaan 24.000 rugzakjes naar Lesbos, voor
gevluchte en lokale kinderen. 1500 rugzakjes naar
Athene en 3000 naar Samos. 8.000 rugzakjes gaan
naar hele arme kinderen in Roemenië en 8.000
rugzakjes gaan naar kampen in Syrië. Wat er
overblijft gaat naar kinderen in Nederland die ook
onwijs blij worden van een mooi rugzakje. Want
ook in Nederland zijn er best veel kinderen die niet
al te veel hebben.
Dank jullie wel, lieve allemaal, voor jullie bijdrage
Liefs van BECAUSE WE CARRY

Rugzakjes actie Because We Carry…

Heel NL heeft zich ingezet voor al die lieve
kinderen die leven in een vluchtelingenkamp in
Moria. Kinderen die niets hebben, en niets te doen
hebben nu. En wat was de wens groot om 8000
rugzakjes op te halen, want zoveel kinderen
verblijven in het kamp in Moria. Als een speer
ontstonden in heel het land prachtige en ontroerende
lijntjes. Hulde aan de landelijk (281!)
inzamelpunten, vrijwilligers die hun huis
openstelden, en al die mensen die zo gul hun
liefdevol samengestelde rugzakjes kwamen
langsbrengen. Allemaal met elkaar verbonden, voor
één doel.

Belangrijke data…

En de totale opbrengst?
Eerst even regio Groot Amsterdam. Het
inzamelpunt in Amstelveen bleek niet over

Jeanette Voogt en Reina Atteveld
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• do 21 mei Hemelvaart…
• vr 22 mei vrije dag kinderen…
• ma 1 juni Tweede Pinksterdag…
•

di 2 juni geen studiedag; gewoon onderwijsdag...

•

week 22 jun start advies gr 7…

•

vr 3 jul vakantie…

Met vriendelijke groet,

directie
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