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Herfstvakantie, school gesloten

De nieuwsbrief
Voor u ligt de 1e nieuwsbrief van schooljaar 2018-2019. De nieuwsbrief
gaan we vanaf dit jaar aan het einde van de maand uitgeven. In de brief
vindt u de agenda waarin staat welke activiteiten er de aankomende
maand zullen plaatsvinden. We hopen op deze manier de hoeveelheid
extra brieven wat te verminderen. Het is dus erg belangrijk dat u de
nieuwsbrief goed doorleest. U kunt hem eventueel ook op de koelkast
plakken als geheugensteuntje.
Welkom
Het schooljaar is alweer twee weken geleden begonnen. We zijn blij dat alle
kinderen inmiddels weer gezond en wel op school zijn. We heten alle nieuwe
kinderen en hun ouders van harte welkom op onze school en hopen dat zij hier
een fijne en leerzame tijd zullen hebben.
Ingang van de school
Net als voorgaande jaren maken we weer gebruik van 2 hoofdingangen.
De kinderen die beneden zitten komen via de wintertuin de school binnen en de kinderen die boven
zitten gaan via de tribune naar binnen, tenzij ze een broertje of zusje moeten wegbrengen.




Breng uw kind op tijd in de klas en zorg dat u bij de 2e bel de school uit bent. Bij
voorkeur komen de kinderen van groep 5 t/m 8 alleen de school in via de tribune.
Alleen als het regent en de tribune is glad, mogen de kinderen van gr. 5 t/m 8 ook
via de wintertuin naar binnen.
Wacht u ’s middags om 14.00 uur op de bel? Om 14.00 uur doen wij de deur open. Als uw
kind beneden zit, kunt u om 14.00 uur naar binnen komen om uw kind op te halen uit de klas.
Als uw kind boven zit, dan kunt u buiten wachten voor de tribune. Uw kind komt dan vanzelf
naar buiten lopen. Als uw kind boven zit en hij of zij moet een broertje of zusje ophalen, dan
moeten ze eerst via de tribune naar buiten en dan kunnen ze via de wintertuin weer naar
binnen om hun broertje of zusje op te halen.

Leerinloop
Groep 1/2
Groep 3
Groep 4 en 5
Groep 6 t/m 8

Woensdag tot 9 uur
Woensdag tot 9 uur
Dinsdag tot 9 uur
Maandag tot 9 uur

Het is de bedoeling dat u tijdens de leerinloop een activiteit met uw kind doet.
Schoolzwemmen
Op maandag 10 september is het schoolzwemmen weer begonnen voor de
kinderen uit groep 5. Het schoolzwemmen is op maandagochtend. De bus
vertrekt om 10.15 uur en rond 11.45 uur zijn de kinderen weer terug op
school. De leerkracht van groep 5 gaat met de kinderen mee samen met een
moeder. Als ouders willen kijken bij het schoolzwemmen dan moet u op
eigen gelegenheid naar het zwembad toe komen.
Vergeet dus niet op maandagochtend de kinderen van groep 5 zwemkleding
mee te geven en een plastic tasje om het natte goed in te doen.
Gymtijden
Kinderen uit de groepen 1 t/m 8 hebben 2x in de week gym. Kinderen dienen een
gymbroek, shirt of gympakje, gymschoenen zonder zwarte zolen, een handdoek en een
paar extra sokken mee te nemen op de dag dat ze gym hebben. Deze moeten in een
aparte tas of plastic zak vervoerd worden. Voor de kinderen in de groepen 1 en 2 moeten
er op school gymschoentjes aanwezig zijn met klittenband. De kinderen uit groep 4 t/m 8
kleden zich gescheiden om. Het is wel fris om de sportkleding regelmatig te wassen.
Wilt u ervoor zorgen dat de gymschoenen die ze in de gymles aandoen, niet overdag
gebruikt worden tijdens het spelen. Noteer eventueel de naam in gymschoenen en kleding.
Er is een mooie douche aanwezig, en de kinderen die willen douchen mogen dit van ons.
Hieronder volgen de tijden van de gymlessen.
Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 3a
Groep 4a
Groep 5a
Groep 6a
Groep 7a
Groep 8a

Maandag
Maandag
Woensdag
Woensdag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag

12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
13.15 – 14.00
12.30 – 13.15
Zwemmen
09.30 – 10.30
08.45 – 09.30
10.45 – 11.45

Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag

11.15 – 12.00
10.30 – 11.15
09.30 – 10.15
08.45 – 09.30
09.30 – 10.30
08.45 – 09.30
11.30 – 12.15
10.45 – 11.30

Traktatie
Jarig zijn is een feest en daar hoort natuurlijk een leuke traktatie bij! Helaas zijn niet alle traktaties
even gezond voor kinderen. Vaak bevatten ze suiker en vet en zijn de porties veel te groot.
Voor traktatie-ideeën kunt u op internet kijken bij
www.voedingscentrum.nl
www.party-kids.nl
www.vanharte.nl
www.gezondtrakteren.nl
www.gezondetraktatie.nl
Verpak uw traktatie leuk, dan ziet het er al snel feestelijk uit.
Maak uw traktatie niet te groot, het is een tussendoortje of doe
een klein cadeautje als traktatie.
Op school doen wij mee aan het Jump-in programma, dit betekent dat wij op school water drinken en
dat de kinderen een gezonde boterham voor de lunch meenemen en gezond trakteren bij een feestje.

Van de directie
Beste ouders,
We zijn al weer enkele weken begonnen aan het nieuwe schooljaar. Natuurlijk hoop ik dat jullie
allemaal hebben genoten van een heerlijke, ontspannen zomer!
In de laatste week van de zomervakantie is er door de
meesters en juffen van de Johannesschool hard gewerkt om
er voor te zorgen dat we ook dit jaar weer goed van start
konden gaan in een frisse en opgeruimde school. Zo hebben
we bijvoorbeeld onze eerste studiedag al weer achter de rug.
Tijdens deze studiedag hebben we geleerd om te werken met
onze nieuwe methode voor wereldoriëntatie: Faqta. En er zijn
nog meer nieuwe ontwikkelingen waar we trots op zijn. Wist u
bijvoorbeeld dat…
 We voor de groepen 4 tot en met 8 maar liefst 60
nieuwe laptops hebben aangeschaft?
 De kinderen hier vorige week voor het eerst mee gewerkt hebben en er heel blij mee zijn?
 Naast wereldoriëntatie ook voor de vakken rekenen en taal met de laptop gewerkt kan
worden?
 De hele school geschilderd is en de vloer gewaxt?
 Juf Charlotte vorige week weer is gestart met de Einsteingroep?
 Juf Safia kinderen komt helpen die nét even anders leren?
 Juf Niki, juf Wendy en Natasha en juf Fadila ook gaan werken met kleine groepjes kinderen
 Alle kinderen de afgelopen weken iedere dag groepsvormende activiteiten hebben gedaan om
het jaar weer fijn te starten.
Kortom, er wordt weer veel geleerd en plezier gemaakt op de Johannesschool. We maken er weer
een mooi jaar van!
Hartelijke groet,
Annelies Verkade
Directeur

Nieuwe gezichten
Er zijn een paar nieuwe gezichten op de Johannesschool. Hieronder stellen zij zich
aan u voor.
Mijn naam is Safia Harhour
Ik ben orthopedagoog en ik zal de komende tijd op De Johannesschool aan de slag gaan als remedial
teacher. Als remedial teacher ga je in op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen. Dat doen
we in kleine groepen.
Sinds 2007 ben ik werkzaam in het basisonderwijs. Eerst als leerkracht en
daarna vooral als coach en ondersteuner. Ik ben actief als coach in de klas,
waarbij ik leerkrachten ondersteun bij het begeleiden van jongeren met
gedragsproblemen. Ook signaleer ik de hoogbegaafde leerlingen en ontwerp
ik lessen en projecten voor deze leerlingen. In 2012 heb ik de (bachelor en
master) opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van
Amsterdam met succes afgerond. Door deze doctoraalstudie ben ik bevoegd
tot het doen van diagnostisch onderzoek.
Ik heb een remedial teaching praktijk in Amsterdam Osdorp. Die heet
Schoolsucces. Ik vind dat ieder kind recht heeft op succes. Succes op school,
bij naschoolse activiteiten, thuis, en in relaties. Om dit succes te bereiken,
hebben zij soms een duwtje in de goede richting nodig.

Hallo allemaal,
Graag wil ik mijzelf even voorstellen als nieuwe leerkracht op de
Johannesschool. Ik ben juffrouw Fadila en werk inmiddels al ruim 20 jaar in het
onderwijs. Mijn hart en passie ligt bij het werken met kinderen, omdat ik geniet
van de openheid van de kinderen en de uitdagingen die ze je bieden. Ik hoop dit
te kunnen delen met het team en kinderen van de Johannesschool.
Op vrijdag sta ik in groep 4 en op maandag en dinsdag zal ik als
leerkrachtondersteuner aan de slag gaan. Ik heb veel zin in aankomend
schooljaar en verheug mij op een plezierige samenwerking!
Kom gerust eens langs als u nog wat wilt weten of vragen.
Met vriendelijke groeten,
Fadila Haouli

Hey,
Ik ben Mathijs Alt, de nieuwe gymleraar van De Johannes school. Mijn sporten zijn judo, free-running
en capoeira. Mijn passie is om met plezier de kinderen telkens beter te maken in elke sport. Met deze
instelling zorg ik ervoor dat uw kind niets te kort komt op het gebied van sport.
Groet,
Mathijs

Fietsen aan het hek
In verband met de brandveiligheid, de doorgang van hulpdiensten en de doorgang van de
vuilcontainers, willen wij u er op wijzen dat er geen fietsen aan het hek tussen de tribunes geplaatst
mogen worden.
Ondanks de verbodsbordjes merken wij dat dit wel vaak gebeurt. Fietsen
mogen uitsluitend geplaatst worden in de rekken aan de buitenzijde van het
plein. Wilt u dit ook met uw kind bespreken? Hartelijk dank!

Koptelefoons
Nu er voor iedere klas voldoende laptops beschikbaar zijn, zullen wij ICT
een stevige plek in ons onderwijs gaan geven. Omdat de laptops
geluidsoverlast kunnen geven voor mede-leerlingen, krijgen alle leerlingen
van groep 1 tot en met 4 een paar ‘oortjes’. Deze worden eenmalig
verstrekt. Mochten ze kapot gaan, bent u als ouder verantwoordelijk voor
de aanschaf van nieuwe ‘oortjes’. Mocht uw kind het prettiger vinden om
een eigen koptelefoon mee te nemen naar de klas mag dat altijd. De
school is niet verantwoordelijk voor het gebruik en beheer hiervan.
Schoolregels
Ook dit jaar stellen we weer iedere maand één schoolregel centraal. Deze maand is dat de eerste
schoolregel:

We zijn rustig in de school
De juf of meester bespreekt de komende tijd wat dat betekent voor de leerlingen gedurende de
schooldag:





We lopen rustig en zijn stil op de gangen.
We lopen rustig in de klas.
We lopen rustig rechts op de trap.
Als ik een andere klas binnenkom, dan klop ik netjes aan en wacht ik tot de leerkracht tijd
heeft.

Rust in onze school is erg belangrijk voor ons. Vanuit onze kernwaarde verantwoordelijkheid zullen
kinderen steeds meer zelfstandig werken op de gang. Ons mooie gebouw nodigt daartoe ook uit. Om
goed te kunnen werken op de gang betekent het wel dat iedereen zich moet houden aan de eerste
schoolregel. Dat geldt niet alleen voor leerlingen en leerkrachten maar ook voor u als ouder. Zou u
ons daarom willen helpen door ná 8.45 uur niet meer hardop pratend door de gangen en de aula te
willen lopen? De middenbouw start binnenkort nl alweer met het tutorlezen samen met groep 8 om
8.45 uur. Dan is de rust erg hard nodig!
Mentorproject
Beste ouders,
Graag wil ik me even voorstellen. Mijn naam is Renske
Ruigrok en ik ben werkzaam als projectcoördinator bij de
Stichting voor Kennis en Sociale Cohesie (SKC).
Tot mijn blijdschap mogen we het Mentorproject, een van de bekendste activiteiten van SKC, op jullie
school aanbieden het komende schooljaar. De bedoeling van het project is dat het denken over het
succesvol functioneren binnen de Nederlandse samenleving gaat verruimen. SKC wil leerlingen uit
groep zeven en acht van het basisonderwijs sociale- en leervaardigheden bijbrengen, zodat de
overgang van primair naar voortgezet onderwijs succesvol en soepel verloopt.
Het Mentorproject versterkt het zelfvertrouwen, de leerdiscipline en motivatie, en vergroot bovendien
de leer- en taalvaardigheid en de sociale competenties. Het project richt zich op kinderen van negen
tot en met veertien jaar. Dit zijn de basisschoolgroepen zeven en acht en de eerste twee klassen van
het voortgezet onderwijs (waarbij soms begeleiding t/m het vierde jaar). Het Mentorproject staat open
voor alle leerlingen.
Het Mentorproject richt zich op de volgende aandachtsgebieden:
1.
2.
3.
4.

Succesvolle schoolloopbaan
Brede talentontwikkeling
Sluitende aanpak van zorg
Jong burgerschap

Onder de mentoren bevinden zich HBO- en universitaire studenten die o.a. worden geselecteerd op
hun positieve instelling ten opzichte van de samenleving.
Een mentor vervult de rol van begeleider, rolmodel en bruggenbouwer. Als begeleider versterkt hij/zij
de vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een succesvolle schoolloopbaan. Vandaar dat
er veelvuldig wordt geoefend met zaken als een goede schoolhouding, discipline, het wekken van
belangstelling, zelfreflectie, spreekvaardigheid, sociale vaardigheid en zelfstandigheid.
De mentor als ‘positief rolmodel’ biedt jonge kinderen een positief toekomstperspectief. Om goede
verslaggeving te garanderen houden alle mentoren per leerling een logboek bij. Terugkoppeling
geschiedt zowel in groepsverband als individueel.
Locatie
Het Mentorproject begeleidt kinderen uit groep zeven en acht op hun eigen basisschool. De
begeleiding vindt direct na schooltijd plaats. Op de Johannesschool zal dit op de woensdagmiddag
van 14.15-15.45 worden.
Aanmelden
SKC komt over een paar weken langs in de klassen en hierbij worden tevens inschrijfformulieren
uitgedeeld. Deze mag u invullen, ondertekenen en inleveren bij de leerkracht. Als er een grote
belangstelling is, zal er een selectie gemaakt worden door school.
Ouderbijdrage
Vorige week heeft u van ons de factuur ontvangen van de jaarlijkse ouderbijdrage. De ouderbijdrage
bedraagt € 30,= per schooljaar. Vorig jaar zijn we begonnen met de mogelijkheid om de ouderbijdrage
met de stadspas te betalen, ook dit jaar is dit weer mogelijk. Als u met de stadspas van uw kind bij de
administratie komt, dan wordt de pas gescand en de gemeente stort dan € 50,= per gescande pas op
onze rekening. De ouderbijdrage en het schoolreisje is hiermee dan meteen betaald.
Het schoolkamp van groep 8 valt hier buiten. Dit moet apart betaald worden.
Vanuit de overheid ontvangt de school een budget voor leermiddelen. Alle leuke extra’s moeten we
zelf bekostigen. Hiervoor is de ouderbijdrage bedoeld. U kunt de ouderbijdrage overmaken op
rekeningnummer NL83 INGB 0004758510 t.n.v. AMOS2 inz. Ouderbijdragen Johannes onder
vermelding van de naam en groep van uw kind. Of u kunt contant betalen bij juf Annelies. Als u in
termijnen wilt betalen ontvangt u iedere maand een bruin envelopje waarin u € 3,= kunt doen voor de
maandelijkse betaling.
Ziek?
Wanneer uw kind ziek is, of naar de dokter of tandarts moet, moet u de school daarvan op
de hoogte stellen. Wilt u dit alstublieft doorgeven vóór 09.15 uur ’s morgens?

