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Amsterdam, 24 november 2020 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Nu de decembermaand nadert willen we u graag meenemen hoe wij in Coronatijd voornemens zijn dit 

in te richten. De school wordt als vanouds in Sinterklaas- en Kerstsferen gebracht, zodat de beleving 

voor de kinderen net als anders optimaal kan zijn. Laten we direct beginnen met de belangrijkste 

vraag! 

 

Komt Sinterklaas naar de St Jozefschool? 

We zijn heel blij dat Sinterklaas heeft toegezegd met één van zijn Pieten gewoon bij de kinderen van 

de Jozefschool op bezoek te komen. Wel heeft de Goedheiligman van de RIVM instructies gekregen 

hoe zich te bewegen in de school      . Van een intocht met veel toeschouwers, dans, muziek en een 

spannend verhaal zal dit jaar geen sprake zijn. Uw kind komt op donderdag 3 december op dezelfde 

wijze de school in als anders. Wanneer de kinderen allemaal binnen zijn, start het feest en hopen wij 

dat Sinterklaas en Piet zich al in het gebouw bevinden. Daar gaan wij zeker achter komen. Natuurlijk 

is dat nog een groot geheim voor de kinderen! 

 

Sinterklaasperiode vol met pret 

Deze hele periode vinden er wel kleine geheimpjes en activiteiten plaats. Zo is er natuurlijk 

Pietengymnastiek, schrijft de Sint waarschijnlijk brieven naar de kinderen, hopen we op een 

klassencadeau en mag misschien wel de schoen gezet worden. 

 

Hoe verloopt de rest van de dag? 

Er wordt niet gestrooid met pepernoten. Sint en Piet hebben kleine voorverpakte zakjes strooigoed 

geregeld, voor ieder kind één. Sinterklaas en Piet brengen aan alle groepen een vrolijk bezoek. 

Sinterklaas weet natuurlijk veel van de kinderen, dus er zullen zeker interessante gesprekjes 

plaatsvinden. Verder worden er gedurende de dag veel spelletjes gespeeld en leuke activiteiten gedaan. 



 

De groepen 6 t/m 8 zullen de dag vullen met gedichten en surprises. Zij 

hebben van school allemaal €5,00 ontvangen te besteden aan een cadeautje 

voor een klasgenoot. Voor het maken van de surprises gelden geen 

speciale Coronaregels.   

 

Hoe laat komende kinderen de volgende dag op school? 

Omdat wij op 3 december het feest vieren en er geen pakjesavond thuis gevierd zal worden is de 

aanvang van de school op 4 december op de gewone tijden. 

 

En dan wordt het Kerst 

Voor Kerst gelden wel wat specifiekere regels. De grootste verandering zal het ontbreken van het 

kerstdiner en de ouderborrel zijn. De richtlijnen geven aan dat er geen eten / maaltijden bij kinderen 

thuis gemaakt mogen worden die dan de school inkomen. Dit in combinatie met de geldende restrictie 

van geen ouders in school, moeten wij er niet aan denken dat wij ’s avonds in het donker de kinderen 

zelfstandig de school in en uit moeten laten gaan. Vandaar helaas geen kerstdiner in de avond. Maar 

wel een heerlijk en stijlvol kerstontbijt bij aanvang van de schooldag. De dresscode voor dit speciale 

kerstontbijt kan kerst chic zijn. De leerkrachten verzorgen zelf het ontbijt Coronaproof. Geeft u graag 

even bij de eigen leerkracht aan of uw kind allergieën heeft voor bepaald voedsel. De rest van de 

ochtend zal gevuld worden met het kerstverhaal, kerstactiviteiten en spelletjes.  

In de aanloop naar de kerstviering op school zullen de kinderen voor elkaar ’s ochtends optreden 

(kerstzang en het tableau vivant van de kleuters). Omdat u daar dit jaar niet bij mag zijn, zullen we dit 

optreden van de groepen opnemen. Treedt uw kind die dag op, dan ontvangt u (als alles werkt) van dat 

optreden een klein filmpje van ons.  

Het jaarlijkse goede doel waarvoor de kinderen een kerstknutsel maken en aan u verkopen is dit jaar 

‘Friends of Kurland’. Een ouder van school vertelt de kinderen over dit mooie en plaatselijke initiatief 

in Zuid Afrika https://www.geef.nl/nl/actie/dagelijkse-soepkeuken-in-kurland-village/donateurs 

Op woensdag 16 december krijgen de kinderen hun kerstknutsel mee naar huis voor de prijs van 

€3,50. Hiervoor gebruiken we Schoolkassa wederom. Vergeet u a.u.b. niet deze kleine bijdrage te 

voldoen. Het is immers voor een Goed Doel.  

 

Vrijdagochtend is de laatste ochtend van het jaar 2020 voor ons met de kinderen. Zij zullen samen met 

de leerkracht nog nagenieten van Kerst, vooruitkijken op de Kerstvakantie en ‘Kerst op school’ weer 

opruimen. Als dat samen gedaan is, kunnen ze nog wat spelen met speelgoed dat van thuis 

meegenomen mag worden. Graag even letten op ‘gepast’ speelgoed. Als dresscode kan een foute kerst 

trui heel passend zijn. Deze rituelen vieren, opruimen, fijne vakantie wensen en tijdelijk afscheid 

nemen zijn belangrijke rituelen in een kinderleven. We verwachten daarom ook alle kinderen op 

school. 

https://www.geef.nl/nl/actie/dagelijkse-soepkeuken-in-kurland-village/donateurs


 

 

 

Resumé nog even op een rijtje 

• do 3 dec: gewone schooltijden 

geen intocht 

dresscode kan zijn: feestelijk Sint en Piet  

 

• vr 4 dec: gewone schooltijden 

 

• woe 16 dec: €3,50 via schoolkassa overmaken 

knutsel Goed Doel mee naar huis 

 

 

• do 17 dec: gewone start en einde school om 12.00uur (Villa 11.50uur) / 

dresscode kan feestelijk kerst chic zijn 

kerstontbijt 

 

• vr 18 dec: gewone start en einde school om 12.00uur (Villa 11.50uur) /  

dresscode kan foute kersttruien zijn 

 

Vertrouwende u zo van voldoende informatie te hebben voorzien, verblijven wij 

 

Met een vriendelijke groet, 

Namens de Eventmanagers en de OR 

Harro Rooijendijk en Reina Atteveld 

directie 

  


