
Wageningen, 14-12-2020  

Betreft: Sluiting school vanaf 16 december tot 18 januari 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Vandaag heeft het nieuws ons bereikt dat alle basisscholen in Nederland vanaf 16 december tot 18 

januari gesloten zullen worden. Dat betekent dat ook de Jozefschool vanaf a.s. woensdag gesloten zal 

zijn. Onderwijs zal op afstand worden verzorgd. Wij zullen hier op maandag 4 januari na de 

Kerstvakantie mee starten. Deze week zal er dus geen thuisonderwijs verzorgd worden. Enerzijds 

omdat dit enige voorbereidingstijd vraagt voor ons schoolteam om dit op een goede manier te 

organiseren. Anderzijds omdat wij voor de donderdag en vrijdag, wegens het Kerstfeest en de 

vakantie, geen onderwijsinhoudelijk programma gepland hadden.  

Informatiebrief 

Morgen zullen wij u voorzien van een uitgebreide informatiebrief waarin u kunt lezen op welke 

manier wij het thuisonderwijs vanaf 4 januari tot 18 januari zullen gaan verzorgen. Daarnaast kunt u 

lezen hoe we als school de noodopvang gaan organiseren en onder welke voorwaarden daar gebruik 

van kan worden gemaakt.  

Belangrijk voor morgen 15 december 

Voor nu zijn er al enkele zaken waar we u alvast van op de hoogte willen brengen zodat u hier voor 

morgen alvast rekening mee kunt houden. 

Fysieke materialen mee naar huis 

Morgen geven wij alle leerlingen (groep 1 t/m 8) vast alle fysieke materialen mee naar huis die zij na 

de vakantie nodig hebben om met het thuisonderwijs te beginnen. Het is daarvoor van belang een 

stevige, ruime, tas mee te geven aan uw kind(eren). 

Chromebooks 

Wij zullen in de periode van 4 januari tot 18 januari gebruik maken van het internet om contact te 

maken met de leerlingen. Het kan voor komen dat uw kinderen (deels) tegelijkertijd gebruik zullen 

moeten maken van een apparaat om online in contact te komen met de stamgroep-leider en hun 

klasgenoten. Heeft u de verwachting dat u hiervoor niet voldoende apparaten in huis heeft dan kunt 

u gebruik maken van een apparaat van school. U kunt morgen, bij het ophalen van uw kind (vanaf 

14.45 uur) op school, al een apparaat ophalen. Dit kunt u doen bij de ingang van het overblijflokaal. U 

kunt daar een bruikleenovereenkomst tekenen waarna u een apparaat van ons mee krijgt. Wij zullen 

op een later moment nog een tweede mogelijkheid creëren voor het ophalen van een apparaat. 

Mocht u twijfelen of u een apparaat nodig heeft dan kunt u ook van het tweede moment gebruik 

maken.  

Tot slot 

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft en een aantal zaken nog onduidelijk zijn. Wij wachten 

momenteel op meer informatie vanuit ons bestuur alvorens wij u morgen van meer informatie 

voorzien. Mocht u in de tussentijd dringende vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met 

school. Ik hoop u voor vandaag voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groeten, 

Marc van de Snepscheut 


