
 

 

 

 

 

 

Aalsmeer, 13 augustus 2020. 

 
Aan: alle ouders/verzorgers van de Jozefschool 
Betreft:  starten vanaf maandag 17 augustus a.s. 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Wij hopen dat u heeft genoten van een heerlijke, ontspannen zomervakantie. We kijken ernaar uit 
om alle kinderen weer te zien op maandag 17 augustus a.s.! Ook de komende periode houden wij 
ons aan de richtlijnen vanuit het RIVM en de overheid. Hierbij informeren wij u over de maatregelen 
en afspraken, die vanaf maandag 17 augustus a.s. gelden.  

 
Rooster. 
Wij handhaven de verdeling in twee halve groepen: de Blauwe- en de Groene groep. Beide groepen 
zijn op de schooldag aanwezig, maar starten en eindigen de dag op verschillende tijden.  
Voor de Groene groep gaan de deuren open om 08:15 uur, zij gaan om 13:55 uur naar huis. 
Voor de Blauwe groep gaan de deuren open om 08:25 uur, zij gaan om 14:05 uur naar huis. 
(In de bijlage vindt u de verdeling van de kinderen over de Blauwe- of Groene groep). 
Zoals gewoonlijk is de inlooptijd 10 minuten, daarna starten de lessen. 
Wij verwachten dat iedereen na schooltijd meteen naar huis gaat. 
 
Start van de dag. 
Om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, is het gebouw alleen toegankelijk voor 
leerlingen, teamleden, stagiaires en de overblijfkrachten van de Jozefschool. Dit betekent dat 
ouders/verzorgers geen toegang hebben tot de gebouwen en de schoolpleinen. Doordat we de hulp 
van ouders moeten missen, vervallen voorlopig de luizencontroles. Wij verzoeken u om zelf, thuis 
deze controles uit te voeren. Het boekje sparen zal wel weer opgepakt worden. Voor dit kleine 
groepje hulpouders is de naleving van de 1,5 meter afstand regel makkelijk te realiseren.  
Een uitzondering wordt gemaakt voor de ouders die een afspraak hebben met de directie of het 

zorgteam. 

Vanwege de drukte rondom de school  is het essentieel dat de kinderen, waar mogelijk, zelfstandig 
naar school komen of bij voorkeur zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school worden gebracht 
door één ouder/verzorger. Wanneer brengen met de auto toch noodzakelijk is, dan verzoeken wij u 
om gebruik te maken van de ‘kiss and ride’ methode. U laat hierbij uw kind uitstappen en rijdt 
meteen weer door. De parkeerplaats voor het Parochiehuis blijft gesloten bij aanvang en uitgaan van 
de school. 
De kinderen die met de fiets komen, maken gebruik van de door hun groepsleerkracht aangewezen 
fietsenrekken. 
 
De ouders/verzorgers van de leerlingen uit de groepen 1/2 hebben 5 breng- en ophaalplekken: 

- Groep 1/2 A: het basketbalveldje/ de voetbal kooi 
- Groep 1/2 B: het kerkplein         
- Groep 1/2 C: het kleuterplein 
- Groep 1/2 D: naast de glijbaan op het kleuterplein 
- Groep 1/2 E:  het grasveld bij het bejaardencentrum Kloosterhof 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Op deze plekken worden de kinderen ’s morgens meteen opgevangen door hun eigen leerkracht en 
een collega teamlid, die hier staan te wachten. Zodra de Groene groep compleet is, wordt die vast 
naar het lokaal gebracht. Tien minuten later volgt de Blauwe groep. 
 
Aan het einde van de dag kan de Groene groep om 13:55 uur weer opgehaald worden en de Blauwe 
groep om 14:05 uur vanaf dezelfde plek.  
We hebben een vaste looproute uitgezet voor ons hoofdgebouw, zo voorkomen we dat ouders 
elkaar moeten passeren op een smal voetpad. Wij verzoeken u de aanwijzingen te volgen. 
 
Volgens een vaste indeling maken we, voor de groepen 3 t/m 8 gebruik van alle verschillende 
buitendeuren.  
Groep 3: de ingang bij groep 7, bij het schoolplein 
Groep 4: de hoofdingang van het hoofdgebouw 
Groep 5: entreedeur van het Big Brother gebouw 
Groep 6: de hoofdingang van het hoofdgebouw 
Groep 7: de nooduitgang bij groep 7, bij de parkeerplaats 
Groep 8: de ingang van de Dolfijn 
 
Aan het eind van de dag gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 8 door dezelfde buitendeuren weer 
naar buiten.   
Zo spreiden we het aantal ouders bij het halen en brengen en voorkomen we drukte rondom de 
school. Op deze wijze kunnen we samen de 1,5 meter afstand tussen volwassenen zo veel mogelijk 
waarborgen. 
 
Heeft u een mededeling of vraag voor de leerkracht, dan verzoeken wij u dit te mailen naar de 
leerkracht. Heeft u een vraag voor de directie, dan kunt u mailen naar info@jozefschool.net . 
 
Hygiëne. 
Vanzelfsprekend is er extra aandacht voor hygiëne en schoonmaak. Er wordt extra schoongemaakt 
en kinderen wassen vaker hun handen. Wij gaan ervan uit dat de kinderen met schone/gewassen 
handen op school komen. Bij binnenkomst geven de leerkrachten geen hand aan de kinderen. 
 
De Jozefschool voldoet aan de geldende eisen m.b.t. ventilatie van het gebouw. Vanzelfsprekend 
zullen wij zoveel mogelijk op natuurlijke wijze extra ventileren. 
 
Toetsen, onderzoeken, oudergesprekken. 
De Citotoetsen van het leerlingvolgsysteem van mei/juni zijn verplaatst naar september 2020 en 
worden dus bij de start van het schooljaar afgenomen.  
 
Noodzakelijke onderzoeken van leerlingen, door externe deskundigen, zullen doorgaan. 
 
Er zal geen Algemene kennismakingsavond zijn bij de start van het schooljaar. U ontvangt belangrijke  
informatie over de jaargroep van uw kind van  de groepsleerkrachten via SocialSchools. Voor de 
ouders van groep 7 is er, via Microsoft TEAMS, een informatieavond, waarin u geïnformeerd wordt 
over de werkweek en het Voortgezet Onderwijs adviestraject.   
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Voor de startgesprekken zullen wij ook gebruik maken van Microsoft TEAMS. U ontvangt hiervoor 
een uitnodiging van de groepsleerkracht. De kinderen uit groep 4 t/m 7 zijn bij het gesprek aanwezig. 
 
Verjaardagen van kinderen. 
De verjaardagen van de kinderen die in de komende periode jarig zijn, kunnen, in overleg met de 

groepsleerkracht, in de eigen groep gevierd worden. Eventuele traktaties moeten voorverpakt zijn, 

zoals bijvoorbeeld een zakje fruit/chips. De kinderen krijgen een verjaardagskaart, mogen stickers 

uitkiezen en er wordt natuurlijk uitbundig voor ze gezongen.  

Leerkrachten. 
Als een leerkracht door ziekte of door een verhoogd risico op ziekte, afwezig is, zullen wij vervanging 
regelen. Wij houden ons aan alle voorschriften van het RIVM en de GGD. Wanneer we geen 
vervanging meer kunnen regelen, zal de groep thuis werken.  
 
Zieke kinderen. 
Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar 
school en de BSO mogen, behalve: 
als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft; 

 als het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19; 

 als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van 

benauwdheid heeft. 

 

Voor kinderen in groep 3 t/m 8 gelden de normale regels voor thuisblijven: 

 bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts vanaf 38 graden Celsius en/of 

plotseling verlies van reuk of smaak); 

 als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van 
benauwdheid heeft. 
 

U kunt uw zieke kind afmelden bij juf Corrie Schijf (telefoonnummer: 0297-32 62 91). Als uw kind 
gedurende de dag ziek wordt, zullen we telefonisch contact met u opnemen en u vragen uw kind op 
te komen halen van school.  
 
Bij leerlingen die niet op school aanwezig zijn, zonder geldige reden en zonder overleg met de 
directie, geldt dat zij ongeoorloofd afwezig zijn. In eerste instantie zullen wij met ouders/verzorgers 
in gesprek gaan voordat wij onze netwerken inschakelen (jeugdgezondheidszorg en de 
leerplichtambtenaar).  
 
Moeten leerlingen en leraren 1,5 meter afstand houden? 
Kinderen in het basisonderwijs hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Ook hoeven 
leerlingen geen 1,5 meter afstand te houden van leraren en ander onderwijspersoneel. Volwassenen 
(onderwijspersoneel en ouders) moeten onderling wel de afstand van 1,5 meter bewaren. 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Bewegingsonderwijs 

De gymlessen zullen worden gegeven volgens het rooster. Er kan nog geen gebruik gemaakt worden 
van de douches.  
 
Verlof aanvraag. 
Wilt u verlof aanvragen, dan is het van belang dat het aanvraagformulier (het groene briefje) 
ingevuld wordt en, bij de aanvraag van extra vakantie, aangevuld wordt met een 
werkgeversverklaring.  
Omdat ouders geen toegang hebben tot de school, verzoeken wij u om uw aanvraag in te dienen via 
de mail: info@jozefschool.net. De directie zal dan telefonisch contact met u opnemen en bij 
toestemming het aanvraagformulier meegeven met uw kind. 
 

 
Met vriendelijke groet,  
 
mede namens het team,  
 
Directie Jozefschool 
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