Aalsmeer, 14 december 2020
Aan: de ouders/verzorgers van de Jozefschool
Betreft: schoolsluiting basisonderwijs
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De nieuwsberichten volgden elkaar vandaag snel op. Wij hebben gewacht met deze
brief tot een definitieve uitspraak van de Minister-President. Zojuist heeft hij
uitgesproken dat ook de basisscholen moeten sluiten. De schoolsluiting gaat in op
woensdag 16 december en duurt in ieder geval t/m maandag 18 januari 2021. De
volgende persconferentie is op dinsdag 12 januari 2021. Wij hopen dan meer
informatie te krijgen over het heropenen van de school of de verlenging van het
thuisonderwijs.
Planning voor deze week:
Helaas kunnen alle activiteiten op school rondom Kerstmis niet doorgaan. De lunch is
afgezegd en wat de kinderen mee naar school zouden nemen, blijft thuis!
Morgen, dinsdag 15 december, is voorlopig de laatste dag op school. Aan het einde
van de dag krijgen de leerlingen verschillende (werk)boeken mee naar huis. Zorg
a.u.b. voor een goede tas voor uw kind!
Ouders/verzorgers van leerlingen die al thuis zitten, kunnen woensdag tussen 10.00
en 12.00 uur de materialen ophalen. Zit u in quarantaine? Stuur dan een mail naar
de leerkracht om samen naar een oplossing te zoeken.
Van de leerkracht ontvangt u het thuiswerkprogramma voor woensdag, donderdag
en vrijdag. In afstemming met de andere scholen in Aalsmeer en binnen SKOA,
krijgen de leerkrachten de rest van de week de tijd om het onderwijs voor te
bereiden dat na de Kerstvakantie aangeboden gaat worden. Om die reden zullen er
deze week geen (online) contactmomenten meer met de groepsleerkracht(en) zijn!
Aan het eind van deze week ontvangt u een brief met meer informatie over het
onderwijs na de Kerstvakantie.
In die brief gaan wij dieper in op o.a. de volgende punten;
-

dagelijkse contactmomenten met de leerkracht (online via Microsoft TEAMS)
instructiemomenten
noodopvang (na de Kerstvakantie)
helpdesk
beschikbaar stellen device voor online thuiswerken

Noodopvang woensdag, donderdag en vrijdag:
Wij zijn verplicht om noodopvang te organiseren voor leerlingen waarvan
ouders/verzorgers werkzaam zijn in een cruciale sector. Wij zullen dit dan ook alleen
voor deze doelgroep verzorgen. Een overzicht van deze beroepen is te vinden op
www.rijksoverheid.nl (helaas loopt deze site momenteel vast waardoor wij geen link
kunnen plaatsen naar de juiste pagina op deze site).
Wij vragen de ouders/verzorgers die daar deze week gebruik van willen maken,
z.s.m. te reageren door te klikken op deze link!
Wij weten dat deze situatie voor ouders/verzorgers erg belastend kan zijn. Uw
kind(eren) helpen, terwijl u misschien ook zelf aan het werk bent, is niet altijd
gemakkelijk. Wij denken ook aan de ouders/verzorgers die in onzekerheid zitten
omdat zij bijvoorbeeld werkzaam zijn in zwaar getroffen sectoren. Wij wensen u heel
veel sterkte.
Als het een keer niet lukt met het thuisonderwijs, weet dan dat aandacht en liefde
voor uw kind het belangrijkst is!
Schroom niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft!

Met vriendelijke groet,
namens het gehele team,
Directie Jozefschool
Gerberastraat 2
1431 SG Aalsmeer
tel: 0297-326291
www.Jozefschool.net
info@jozefschool.net

