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Stukje van Willemijn
Beste ouders, verzorgers,
De afgelopen 3 weken hebben we weer kinderen in de school mogen ontvangen. Wat was dat fijn en wat is
het goed verlopen! We danken u als ouder ook voor uw medewerking. Mede door u, en natuurlijk door
onze leerlingen en team, verliep het soepel.
Vanaf 8 juni gaan alle leerlingen weer naar school. Daarover in deze nieuwsbrief meer.
Nu staat er een week vakantie voor de deur. Geniet van het mooie weer!

Schoolfotograaf
De komst van de schoolfotograaf is in verband met Corona verzet. De schoolfotograaf zal komen op 30 juni
en dit jaar zullen er alleen klassenfoto’s gemaakt worden. Dit om niet onnodig extra volwassenen binnen de
school te halen.

Weer volledig naar school vanaf 8 juni
Het kabinet heeft voor het primair onderwijs (basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs) besloten
dat de scholen vanaf 8 juni weer volledig opengaan. U heeft hier gisteren ook een informatieve brief over
gehad vanuit ons bestuur stichting KPOA e.o.
Wij zien er naar uit! We kunnen ons ook goed voorstellen dat het voor ouders weer fijn is dat de kinderen
volledig naar school gaan.
Wat betekent dit concreet?
- Vanaf maandag 8 juni zijn alle leerlingen van maandag t/m vrijdag welkom in hun eigen klas.
- Alle haal en brengtijden zoals deze de afgelopen weken zijn gehanteerd houden wij tot nader orde aan.
- In verband met Corona komen ouders niet in de school of op het schoolplein.
- De noodopvang vervalt.
- We gaan weer gebruik maken van ons oude pauzerooster om zowel voor leerlingen als leerkrachten weer
een pauzemoment te kunnen creëren.
- Binnen de schoolbesturen in Amersfoort is er overleg om zoveel mogelijk in gezamenlijkheid op te pakken
en 1 lijn uit te zetten.
Welke maatregelen nemen wij?
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- We trachten, waar mogelijk, de 1,5 meter afstand te bewaren tot elkaar en tot onze leerlingen maar zijn
ons er ook van bewust dus dit niet in alle situaties mogelijk zal zijn.
- Gedurende de dag worden er extra schoonmaakrondes gedaan.
- De hygiëne wordt gedurende de schooldag continu onder de aandacht gebracht en kinderen wassen
regelmatig hun handen.
- Collega’s met Corona gerelateerde klachten blijven thuis. Wanneer het ons niet lukt om een vervanger te
vinden vragen we u uw kind op deze dag thuis te houden.
- We ontwikkelen een plan voor de laatste weken van dit schooljaar, gebaseerd op het officiële protocol
vanuit de PO raad en de samenwerkende bonden.
Waar moet u aan denken?
- Omdat we de toestroom van mensen van en naar ons gebouw zo goed mogelijk willen laten verlopen
vragen we u alert te zijn op de aanvangs- en eindtijd van de groep van uw kind. Ook vragen we u zoveel
mogelijk alleen te komen.
- Leerlingen met Corona gerelateerde klachten blijven thuis.
En verder?
Op het moment van schrijven is het protocol van de PO raad en alle samenwerkende bonden nog niet
beschikbaar. Als er bepaalde aanpassingen nodig zijn ten aanzien van de start naar aanleiding van dit
protocol dan zullen we u hier volgende week in de vakantie over informeren.
In de week van 8 juni zullen we u verder informeren over algemene zaken en het verdere verloop van het
schooljaar.
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Nieuws uit het team
Vertrek office manager, Anouschka.
Anouschka gaat ons helaas verlaten. Ze zegt hier zelf het volgende over.
Ik heb een ontzettend leuke tijd gehad op de Sint Joseph! Het is echt een hele warme leuke school met hele
lieve collega’s en leuke kinderen en ouders! Ik wil jullie ook allemaal heel erg bedanken voor deze leuke
tijd! Ik ga een nieuwe uitdaging aan in het ziekenhuis. Ik heb altijd heel graag in het ziekenhuis willen
werken en nu ik daar de kans krijg wil ik die met beide handen aanpakken!
Maar ik ga iedereen zeker missen!
We gaan in haar een hele goede office manager en een fijne collega missen. We wensen haar veel succes
in haar nieuwe baan. Inmddels hebben er sollicitatiegesprekken plaats gevonden voor de vacature van
office manager. We hopen u in de volgende nieuwsbrief te kunnen vertellen wie ons team komt versterken
per volgend schooljaar.

Schoolplan
Eerder hebben we u verteld over het schoolplan. Een schoolplan is een vierjarig beleidsdocument wat
speciaal geschreven wordt voor ouders, het bevoegd gezag en de overheid. Het schoolplan beschrijft het
onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid, het stelsel van kwaliteitszorg en het financieel beleid. Het
laat zien wie wij zijn als Sint Josephschool en hoe we ons de komende jaren willen ontwikkelen.
Onze missie, visie en onze ambities zijn uitgangspunten voor het schoolplan. Om te komen tot onze doelen
en ambities zijn studiedagen, visievorming en teamvorming van belang geweest om te kijken wat passend
en nodig is voor de leerlingen van onze school.
Hieruit is voortgekomen dat wij ons de komende jaren zullen richten op een drietal pijlers waarin wij vooral
de focus op gaan leggen. Te noemen Kennen, Kunnen en Zijn. Wij gaan voor de totale ontwikkeling van het
kind.
Ons motto ‘Fundament voor Talent ‘staat voor ons centraal en vormt de basis van onze visie.
Op vrijdag 27 maart stond er een koffieochtend gepland voor ouders waarin we u graag onze vernieuwde
visie en de focus voor de komende 4 jaren wilden presenteren. Door de Corona crisis is dit helaas niet
gelukt. Wanneer de mogelijkheid er weer is om elkaar te ontmoeten zullen we dit zeker alsnog plannen. In
de bijlage vindt u onze vernieuwde visie en we hopen dat u er dingen in zult herkennen.
Tijdens de koffieochtend voor ouders op woensdag 19 februari, waarin u ook kennis heeft kunnen maken
met Willemijn, gaven een aantal ouders aan wat zij belangrijk vonden voor het onderwijs aan hun kind. Dit
hebben we heel serieus genomen.
Voor ons nieuwe schoolplan willen we graag van alle ouders horen wat zij belangrijk vinden voor het
onderwijs aan hun kind. Deze input zullen we verwerken en is voor ons een manier om te toetsen of we op
de goede weg zijn.
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Voor het onderwijs aan mijn kind op De Sint Josephschool vind ik het belangrijk dat…
U kunt deze vraag beantwoorden door op onderstaande link te drukken.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kTH-VU1VwEqCF1_pEpLgTK19gsc4PJFjXa40bWbZzRUQVZEODFJWjdXRlVVU0pER1dWNTRLV0hNVy4u

Groep 4a
Beste ouders en kinderen,
Juf Julia is een leerjuf die bij ons stage loopt.
Ze helpt ons goed. Vandaag ging ze via de computer
voorlezen, want ze mag nog niet naar school
komen. Wij vonden dit heel leuk, daarom doen wij
dit ook. En het was een heel leuk boek over Kikker.
Hij verveelde zich, wij vervelen ons ook soms in
coronatijd.
Groetjes van groep 4a, cohort A.
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