Aalsmeer, 15 januari 2021
Aan: de ouders/verzorgers van de Jozefschool
Betreft: thuisonderwijs vanaf maandag 18 januari 2021
Beste ouder(s)/verzorger(s),
In ieder geval wordt het thuisonderwijs met 1 week verlengd. Het is nog erg onzeker of we vanaf 25
januari weer les mogen geven op school. We hopen het van harte, maar we houden er sterk rekening
mee dat de thuiswerkperiode wederom verlengd gaat worden.
In deze brief geven wij u meer informatie over aankomende week en over de planning voor de
komende periode.
Maandag 18 t/m vrijdag 22 januari.
De leerkrachten sturen ook voor aankomende week weer een thuiswerkprogramma naar u toe. Het
programma voor maandag 18 januari is iets aangepast.
Voor de groepen 3, 4, 5 en 8 vragen wij u om deze dag werk op te komen halen op school. Deze
materialen worden op de grote speelplaats via de schuiframen overhandigd. Daarbij werken we met
een tijdslot om het risico van onderlinge besmetting zoveel mogelijk te voorkomen:
o
o
o

Om 9.00 uur kinderen waarvan de achternaam begint met de letter A t/m J
Om 9.30 uur kinderen waarvan de achternaam begint met de letter K t/m R
Om 10.00 uur kinderen waarvan de achternaam begint met de letter S t/m Z

Dit heeft consequenties voor de contacten tussen de groepsleerkracht en de leerlingen via Teams.
Voor maandag 18 januari hanteren wij daarom eenmalig de volgende planning:
o
o
o

10:30 uur: groepen 3 en 4
11:30 uur: groepen 5 en 6
12:30 uur: groepen 7 en 8

Het tweede contactmoment met de hele groep komt op deze dag te vervallen!
Vanaf dinsdag 19 januari hanteren we weer de contactmomenten, zoals we die in de afgelopen
periode hebben gehanteerd:
Groepen Tijd met hele klas
Vragenrondje en afsluiting
4
09.00 uur
12.30 uur
5 en 6
10.00 uur
13.00 uur
7 en 8
11.00 uur
13.30 uur
1/2
1 contactmoment per week* aparte uitnodiging ontvangt u van de leerkracht.
3
Maandag om 10.30, woensdag en vrijdag om 09.00 uur.
* De kleuterbouw heeft gemerkt dat het niet bij iedereen haalbaar is (o.a. door zieke collega's) om 2
contactmomenten per week te organiseren. Afgesproken is om in ieder geval 1 moment te
organiseren en leerkrachten bepalen zelf of een 2e contactmoment nodig is.

Noodopvang
Het team van de Jozefschool werkt zoveel mogelijk thuis. Er is altijd een directielid op school
aanwezig, evenals de collega’s die de noodopvang verzorgen. De collega’s die de noodopvang
verzorgen, hebben geen eigen groep. De noodopvang is dagelijks van 08.30 uur tot 14.00 uur, inloop
vanaf 08.25 uur. De noodopvang is er voor opvang van leerlingen waarvan de ouders een cruciaal
beroep hebben. In principe wordt hier geen onderwijs gegeven.
In eerdere berichten hebben wij u laten weten dat er momenteel erg veel leerlingen opgevangen
worden. We benadrukken nogmaals dat de noodopvang alleen voor kinderen is waarvan ouder(s)
een cruciaal beroep hebben. Heeft u recht op de noodopvang, dan kunt u uw kind(eren) aanmelden
door het aanmeldformulier in te vullen (klik). Graag broertjes/zusjes apart aanmelden. U ontvangt
geen bevestigingsmail maar ziet een ontvangstmelding in uw beeldscherm!
ICT
Heeft u tijdens het thuiswerken problemen met het inloggen in Basispoort Thuis, technische
problemen met de methode software of andere ICT gerelateerde problemen met het thuiswerken,
dan kunt u mailen naar helpdesk@jozefschool.net.
De Jozefschool stelt iPads beschikbaar voor leerlingen die thuis niet de beschikking hebben over een
device. Onze ICT-er moet deze iPad aanpassen omdat het nu in het schoolnetwerk hangt. We
verzoeken u dus om ons hiervoor alleen te benaderen als u echt geen andere mogelijkheden heeft.
Uw verzoek kunt u mailen naar bovenstaand mailadres.
Aanpassing jaarplanning tot de voorjaarsvakantie.
Voor de komende periode staat er een aantal belangrijke activiteiten in de jaarplanning. Deze
activiteiten worden doorgeschoven of geannuleerd.
Voor de toetsperiode volgen wij het advies vanuit CITO. Dit betekent dat we wel gaan toetsen maar
daarmee starten we als de leerlingen weer 1 week op school gewerkt hebben.
Omdat we de toetsen later gaan afnemen, zal ook het rapport later ingevuld kunnen worden. Het
rapport ontvangt u dus niet op 12 februari maar pas na de voorjaarsvakantie. Ook de
oudergesprekken (begin maart) zullen daarom hoogstwaarschijnlijk iets worden doorgeschoven.
Groep 8 is op bovenstaande een uitzondering aangezien die leerlingen voor een bepaalde datum
aangemeld moeten worden op een school voor het voortgezet onderwijs. De leerkrachten van deze
groepen zullen ouders op de hoogte houden van het tijdspad.
Rondom de advisering is er veel gesproken in de media en ook de berichten dat er hele groepen
worden uitgenodigd op school worden hierin genoemd. SKOA en ook de andere scholen in de regio
(buiten Amsterdam) doen dit niet. Uitzondering hierop is bij sommige leerlingen de afname van de
NIO. Met de gegevens die wij hebben kunnen wij een goed (kans-)advies geven en volgen wij de
regelgeving vanuit het ministerie.
De studiedag voor het team, op vrijdag 5 februari, komt te vervallen. Dit wordt een normale lesdag.
U begrijpt dat we dit jaar geen groots carnavalsfeest gaan vieren. In aangepaste vorm zullen wij, op
de laatste vrijdag voor de voorjaarsvakantie, proberen in de klassen iets kleinschaligs te organiseren.
Nieuwe data en definitieve wijzigingen zullen wij communiceren zodra we weten of we vanaf 25
januari weer naar school mogen.

Ook voor aankomende periode wensen wij u heel veel sterkte en succes. Lukt het een keer niet of
maakt u zich zorgen, neem dan contact op met de leerkracht. Het allerbelangrijkste is dat de
kinderen het fijn hebben thuis!

Met vriendelijke groet,

namens het gehele team,

Directie Jozefschool
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