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Schoolnieuwsbrief februari 2022

Even voorstellen:

In de vorige nieuwsbrief stond de informatie over de nieuwe vakleerkracht bewegingsonderwijs vermeld.
Hieronder stelt juf Lily zich aan u voor:

Mijn naam is Liliana Bonea en ben 43 jaar oud, moeder van een 12 jarige prachtige meid, wonend in
Noord-Scharwoude.
Ik werk als gym leraar op meerdere scholen binnen SKOWF; waaronder op de vrijdagmiddag in Spierdijk.  In
mijn vrije tijd ben ik sinds de Corona ook hulpverlener voor Sos International.
Ik werk graag met kinderen en lesgeven geeft mij een enorme voldoening en inspiratie.

Praktische informatie:

Bag2School: (Let op: inzameling is verplaatst van 3 maart naar 7 april!)

Sparen jullie mee voor de school? Met BAG2SCHOOL zamelt de oudervereniging kleding (en meer) in. Dit
levert per kilo een mooi bedrag op waarmee we uitjes of leuke spullen op school kunnen bekostigen. Zonder
dit geld is er minder mogelijk en dat is toch zonde?! Jullie kunnen nu al beginnen met sparen want op
donderdag 7 april staat er weer een kleding inzameling BAG2SCHOOL gepland. U kunt maandag 4 april,
dinsdag 5 april en woensdag 6 april direct voor en na schooltijd uw zakken al op school inleveren.

Alvast bedankt voor het verzamelen!
De oudervereniging
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Nieuwste informatie over de coronamaatregelen:

Minister Kuipers (VWS) kondigde in de persconferentie versoepelingen aan van de coronamaatregelen. Ook
in het onderwijs kunnen er de komende periode richtlijnen worden versoepeld. Basismaatregelen blijven
nodig en ook het advies om regelmatig een zelftest te doen blijft gelden.

De versoepelingen op een rij; deze gaan in na de voorjaarsvakantie. Het team zal in de week na de
voorjaarsvakantie kijken hoe een en ander vormgegeven gaat worden. In de eerste week na de vakantie
zullen we de huidige werkwijze nog blijven hanteren. We informeren u dan verder.

● Bij een besmetting met het coronavirus geldt een isolatieperiode van 5 dagen. Uw kind kan
dan weer naar school, mits uw kind dan 24 uur geen klachten meer heeft.

● Richtlijnen rondom groepsgrootte, cohortering en gespreide looproutes vervallen.
● Ouders, verzorgers en andere externen mogen weer in de school, ook zijn open dagen weer

mogelijk.
● Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden. Basismaatregelen zoals regelmatig

handen wassen en voldoende ventileren gelden wel.
● In het leerlingenvervoer is het nog wel nodig om een mondkapje te dragen.
● Het dringende advies voor leerlingen (voor groep 6 t/m 8) en onderwijspersoneel om twee

keer per week een zelftest te doen blijft.
● Bron: https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/versoepelingen-voor-het-onderwijs

Hoofdluiscontrole:
Na de voorjaarsvakantie zal dit weer worden opgestart. U hoort maandag 28 februari meer.

Overige informatie

Van de Oudervereniging (OV)

De OV zoekt JOU,

De OV zoekt ouders die graag betrokken willen worden bij het
organiseren van feesten en activiteiten op school. We
vergaderen ongeveer 5x per jaar, op een avond. Naast deze
vergadering kun je aangeven welke feesten of activiteiten je wilt
organiseren, dit doe je eigenlijk nooit alleen dus je hebt altijd 1
of meer anderen met wie je de taken verdeeld. Je kunt zelf
bekijken welke activiteiten in een schooljaar passen in jouw
agenda en we staan natuurlijk open voor nieuwe ideeën om het schooljaar nog leuker te maken. Vele
handen maken licht werk en daardoor ben je niet het hele jaar druk met taken voor de OV.
Heb je interesse maar wil je eerst eens kijken hoe we vergaderen? Op dinsdagavond 31 mei vergaderen we
om 20.00 op school, je bent van harte welkom. Je kunt natuurlijk ook iemand uit de OV aanspreken en
aangeven dat je ons graag komt versterken. Of een mail sturen naar ovjozefenmariaschool@gmail.com

Een fotocollage van de samenstelling van de OV ontvangt u als bijlage bij deze nieuwsbrief.

Nancy Visser, schoolmaatschappelijk werker, op maandagochtend in de school

Vanaf maandag 28 maart, vanaf 08.30 tot 10.00 uur is Nancy Visser, onze schoolmaatschappelijk werker uit
ons Ondersteuningsteam, iedere week op school aanwezig. In de flyer bij deze nieuwsbrief stelt zij zich voor
en legt zij uit wat zij voor u als ouder kan gaan betekenen.

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/versoepelingen-voor-het-onderwijs


Flyer sport- en speldag in de voorjaarsvakantie

Zie de bijlage bij deze nieuwsbrief.

In het zonnetje: Van harte gefelicteerd en welkom op school!

In februari waren/zijn jarig en is nieuw op school
gekomen:

3 februari jarig: Sven (groep 6)
5 februari nieuw op school (4 jaar): Lucas Groot
6 februari jarig: Sep (groep 6)
8 februari jarig: Faas (groep 4)
21 februari nieuw op school (4 jaar): Hailey van der Kolk
23 februari nieuw op school (4 jaar): Rozana Alhaji
26 februari jarig: Fianne (groep 8)

Agenda:
18 februari: Leerlingloze dag: kinderen vrij, leerkrachten werken
19 februari tot en met 27 februari: Voorjaarsvakantie
2 maart: hoofdluiscontrole
3 maart: geen Bag2School; dit is verplaatst naar 7 april (zie bovenaan deze nieuwsbrief)
5 maart: zwemmen beide groepen 4-5-6
14 april: Paasviering
15 t/m 18 april: Paasweekend (vrij)
20 april: Ondersteuningsteam 4
22 april: Koningsspelen
23 april t/m 8 mei: Meivakantie

Namens het team:


