Papenvoort 10, 5663 AH Geldrop
Gildestraat 1. 5663 CE Geldrop
T 088 - 800 1700
E bs.stjozef@eenbes.nl
www.stjozefschoolgeldrop.nl

NIEUWSFLITS nr . 9

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,
Week 1 van het online-onderwijs zit er bijna op.
Afgelopen maandag was er sprake van een fijne
vlotte start, mede doordat we de testdagen vóór de
kerstvakantie al hadden gehad. Dit is door leerkrachten als heel prettig ervaren; we waren er echt klaar
voor.
Complimenten aan alle leerlingen, ouders/verzorgers,
leerkrachten en stagiaires!
Wat is er hard gewerkt deze week.
We bereiden ons nu voor op week 2.......of het hierbij
blijft is op dit moment nog onduidelijk. Ook ons bereiken de geluiden dat het mogelijk wat langer gaat
duren, maar om op deze vraag antwoord te kunnen
geven zullen we de persconferentie af moeten wachten.
Er wordt goed gebruik gemaakt van de noodopvang.
Op de lange dagen vangen we heel veel leerlingen op.
Hoewel het regelmatig een uitdaging is om ook deze
leerlingen het online onderwijs goed te laten volgen,
is het tot op heden voor het grootste gedeelte van de
leerlingen gelukt. Advies aan de ouders die hiervan
gebruik maken om thuis nog wel even te checken of
het werk ook daadwerkelijk gemaakt is.
Voldoende afwisseling
We realiseren ons dat leerlingen in deze tijd wellicht
meer achter een beeldscherm zitten dan we met z’n
allen wenselijk achten.
Als school dragen we hier, door het aanbieden van
online-lessen, ook een steentje aan bij.

Donderdag 7 januari 2021

We doen bij het samenstellen van het lesprogramma
ons best om voldoende variatie te bieden in de gedeeltes die we online aanbieden en de tijd dat onze
leerlingen aan de verwerking kunnen besteden.
Als aanvulling hierop zal onze gymdocent meester
Daan ook weer gaan zorgen voor een aantal, vrijblijvende, challenges net zoals in de eerste lockdown.
Ouderapp
De afgelopen jaren hebben we gebruik gemaakt van
de Basisschoolapp. Omdat de gebruikerservaring te
wisselend waren en we er te vaak tegenaan liepen
dat berichten sommige ouders niet bereikten, is besloten over te stappen op een ander communicatiemiddel.
M.i.v. 1 februari gaan we gebruik maken van Parro.
Deze communicatie-app is een onderdeel van
ParnasSys.
U ontvangt hierover binnenkort alle benodigde informatie.
Verandering testbeleid kinderen
Het testbeleid voor kinderen is in januari 2021 aangepast. Kinderen onder de 12 hoefden meestal niet getest te worden. Door deze kinderen nu wel te testen,
is beter te zien of de nieuwe variant van het coronavirus zich via kinderen verspreidt.
Voor kinderen tot en met groep 8 basisschool geldt:
Is uw kind verkouden of snotterig? Bij (neus)verkoudheid hoeft uw kind geen coronatest te doen. Laat uw
kind wel testen bij:



veel hoesten, koorts en/of benauwdheid;
corona-gerelateerde klachten na contact met
iemand met corona.

U maakt als ouder of verzorger een afspraak via
0800-1202. De GGD vertelt u hoe kleine kinderen in
uw regio worden getest. Houd uw kind thuis totdat
de testuitslag bekend is.

Bericht vanuit de MR
Woensdag 9 december hebben we, wederom via
Teams, een MR vergadering gehouden. We hebben
het daarin uitvoerig gehad over de klimaatbeheersing
op school. Een belangrijk punt daarbij is of we daar
via de begroting geld voor vrij kunnen maken. De begroting is helaas nog niet bij het bestuur besproken,
dus daar komen we de volgende vergadering op terug. Kim heeft de invulling van de instroomgroep en
de problemen rondom vervangingen verder toegelicht. Tijdens de vorige vergadering kwam de vraag
wat de visie van school is over het geven van huiswerk. De teamleden van de MR hebben daarop rondvraag gedaan wat er zoal gebeurt. Tijdens het gesprek werd duidelijk dat het doel van het geven van
huiswerk nog niet helder was. De teamleden gaan ervoor zorgen dat dit punt opgenomen wordt op het
jaarbord, zodat er een gezamenlijke visie omtrent
huiswerk ontwikkeld kan worden.
Op dinsdag 2 februari is de volgende vergadering.

Jarigen
Tot 7 januari 2020
8 jan

Milou

6B

12 jan

Zuzanna

5B

12 jan

Gijs

8A

13 jan

Doris

4A

13 jan

Cas

8B

14 jan

Teun

4B

15 jan

Lynn

6A

15 jan

Lowie

7B

17 jan

Max

4A

17 jan

Olivier

0-1-2D

18 jan

Nora Jane

4A

18 jan

Sander

8B

20 jan

Gijs

8B

Van harte gefeliciteerd!!!

Agenda vergaderingen, evenementen en
mededelingen:
Di. 12 jan:
KMR-vergadering via teams
Di. 19 jan:
OV-vergadering via Teams
Wo. 20 jan:
GMR-vergadering via Teams

