Medemblik, 13 augustus 2020.

Geachte ouders/verzorgers,

We hopen dat iedereen een lekkere vakantie heeft gehad en weer voldoende is uitgerust
voor een nieuw schooljaar. Wij zijn deze week al weer druk met de voorbereidingen en
hebben er zin in om straks van start te gaan.
Maandag 17 augustus verwelkomen wij weer van harte alle leerlingen! Zij komen net als voor
de vakantie weer zelfstandig in de school. Ouders vragen we weer afscheid te nemen bij het
hek van de speelplaatsen. Voor de jongste leerlingen maken we een uitzondering:
De ouders van de groepen 1 / 2 en de groepen 3 mogen even meelopen naar de juf die klaar
staat op het plein.
Overblijf
Na de zomervakantie gaan we -zoals we hebben aangekondigd- weer terug naar de
gebruikelijke schooltijden. Dat houdt in dat we ook de mogelijkheid om leerlingen tussen de
middag te laten overblijven weer gaan starten. We vragen u nadrukkelijk om alleen uw

zoon / dochter te laten overblijven wanneer de opvang vanwege werk
buitenshuis niet anders mogelijk is.  Het grote aantal leerlingen dat in het verleden
overbleef is in deze bijzondere tijd niet meer te organiseren.

Er zal in het licht van de corona maatregelen wel een en ander qua organisatie veranderen.
De leerlingen zullen in kleinere groepen gaan overblijven. De bijdrage wordt verhoogd naar
€2,00 per keer. (En dus niet naar € 3,00 per keer zoals we eerder hebben aangegeven.)
Van dit bedrag wordt de vrijwilligersvergoeding betaald en schaffen we spelmateriaal voor
binnen en buiten aan.
Opgeven voor de overblijf doet u uitsluitend via dit mailadres:

overblijf@jozefschool-medemblik.nl
U geeft uw zoon/dochter op voor vaste overblijf dagen (maandag,dinsdag, donderdag,
vrijdag) voor minimaal de periode van een maand. Mochten deze dagen per week wisselen,
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dan graag de specifieke data vermelden. We ontvangen uw verzoek graag uiterlijk zondag
16 augustus voor de maanden augustus en september. Mocht u de dagen voor een langere
periode kunnen aangeven, dan is dat natuurlijk prima.
Naast de opgave voor de ‘vaste’ lijst van overblijf leerlingen kunt u uiterlijk op vrijdagochtend
een incidenteel overblijf verzoek voor de week erop per mail indienen via:

overblijf@jozefschool-medemblik.nl
U koopt vooraf een (of meerdere) strippenkaart(en). Het geld voor de strippenkaart stopt u
gepast in een envelopje in de broodtrommel van uw kind. Op de envelop schrijft u hoeveel
strippenkaarten u wilt kopen. U heeft keuze uit de volgende strippenkaarten:
4 strippen ( € 8,00), 8 strippen (€ 16,00) en 10 strippen ( € 20,00). De strippenkaart blijft op
school. Wanneer de strippenkaart vol is wordt deze zoals gewoonlijk meegegeven in de
broodtrommel. De leerlingen houden de broodtrommel en het drinken in een tas bij zich in de
eigen klas.
Vrijwilligers voor de overblijf gezocht.
Onze overblijf wordt al jarenlang door een groep betrokken vrijwilligers
georganiseerd. Zij krijgen daar een vrijwilligersvergoeding voor. Een aantal
medewerkers wil na jaren actief te zijn geweest het stokje doorgeven aan nieuwe
vrijwilligers die tussen de middag het overblijven willen begeleiden. We zijn dus op
zoek naar ouders / grootouders / vrijwilligers om onze groep te versterken. Ook al kunt u
maar incidenteel bijspringen zijn we al heel blij. Het is goed om te weten dat ouders /
grootouders hun (oppas) kinderen gratis kunnen laten overblijven wanneer zij die dag
meehelpen.
Hygiëne
Op school en in de klas zullen we hygiënemaatregelen voortzetten zoals we die vóór de
grote vakantie hanteerden. Een kleine greep: De leerkrachten zullen zoveel mogelijk
onderling 1,5 m afstand houden. We laten de leerlingen heel regelmatig hun handen wassen
met water een zeep. Verder zullen we veel spullen zoals de tafels en de chromebooks
dagelijks schoonmaken. We zullen de verschillende ruimtes zo goed en vaak mogelijk
ventileren. We proberen het aantal leerlingen dat tegelijk buiten op het plein speelt beperkt te
houden. Bij klachten blijven we thuis en laten we ons testen.
Ouders in school
Volgens de richtlijnen van het RIVM is het nog steeds zaak dat ouders zo min mogelijk in
school komen. We zullen wel stap voor stap uitzonderingen hierop maken, bijvoorbeeld waar
het gaat om individuele gesprekken met leraren, de intern begeleider en de directie.
Gesprekken vinden alleen plaats op afspraak. Nogmaals gezegd blijven de ouders bij
brengen en halen buiten de poort. (Met uitzondering van de kleuters en groep 3).
De komende periode zullen we vast voor zaken komen te staan waarvoor we op dat moment
een oplossing moeten zoeken. We houden u op de hoogte over eventuele veranderingen in
de maatregelen i.v.m. corona.
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We wensen iedereen weer een fijn schooljaar toe. We doen met elkaar ons best om er weer
iets moois van te maken.
Namens het team van de Jozefschool,
Peter Bouwman.
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