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Herfstvakantie, school gesloten

Maandag 29 oktober 2018



Studiedag, kinderen vrij

Dinsdag 06-11 t/m donderdag 08-11-2018



Voortgangsgesprekken

Donderdag 1 november 2018



Groep 7 bezoekt de bibliotheek

Donderdag 08 november 2018



Schoolontbijt

Vrijdag 16 november 2018



Maandsluiting groepen 1/2b, 4, 6 en 8

Van de directie
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Voor u ligt de tweede Nieuwsbrief van dit jaar. We kijken terug op een mooie maand vol met
hoogtepunten.
Er is een maandsluiting geweest over het eerste Staalthema waarin de kinderen hebben laten zien
wat ze hebben geleerd. Verder hebben de kinderen tijdens de Kinderboekenweek gelezen,
geschreven en geknutseld over Vriendschap. Als afsluiting hebben ze ook opgetreden voor elkaar.
Mooi moment in de kinderboekenweek was ook het voorlezen van de brandweermannen aan de
onderbouw. Zes grote, stoere brandweermannen lazen een mooi boek voor in het speellokaal.
We hebben ook de eerste M5 ronde er weer op zitten. Ik heb in de groepen gesprekken gevoerd over
pesten en het niet oké gevoel dat dat veroorzaakt. Ik ben zo trots wanneer ik merk dat echt alle
kinderen willen dat pesten stopt en dat er op de Johannesschool heel open met kinderen gesproken
kan worden over gedrag. Kinderen zijn vaak
verrassend eerlijk.
Denkt u er aan dat u ook thuis kunt melden samen
met uw kind? Ook kunt u zelf melden als u iets niet
oké vindt. Samen maken we de Johannesschool
steeds veiliger.
Ik hoop dat jullie allemaal genieten van een
heerlijke herfstvakantie en we zien elkaar weer op
dinsdag 30 oktober!
Hartelijke groet,
Annelies Verkade
Directeur

Veranderde schooltijden
Zoals eerder aangekondigd gaan we na de herfstvakantie starten met pleinwacht van de
overblijforganisatie Brood en Spelen. Dat betekent dat kinderen in plaats van een kwartier een half uur
lekker gaan buitenspelen tussen de middag. Dat is leuk en goed voor de concentratie!
Deze verandering heeft gevolgen voor de schooltijden. Voor de vakantie heb ik u hierover
geraadpleegd en de voorkeur van de meeste ouders ging uit naar een kwartiertje later uit.
De nieuwe schooltijden zijn dus:
Schooldeur open: 8.35 uur
Start van de lessen: 8.45 uur
School uit: 14.15 uur
Geeft u dit door aan de BSO van uw kind als dat nodig is?
Schoolregel 3
We werken deze maand aan de derde schoolregel ‘We praten dingen uit’
·
·
·
·

Eerst probeer ik zelf dingen uit te praten, pas daarna haal ik de juf/meester erbij.
We praten ruzies uit op een rustige toon.
We lossen ruzies op school op en we melden ze in M5.
We lossen ruzies op met onze mond.

Dans en musicalles
Na de herfstvakantie starten er nieuwe naschoolse activiteiten. Op de woensdagmiddag van 14:15 tot
15:15 uur zal Aslan danslessen organiseren voor de kinderen van de groepen 1 tot en met 3.
Op vrijdagmiddag van 14:15 tot 15:15 uur gaat Aslan musicallessen organiseren voor de groepen 4 tot
en met 8. Vrijdag komt Aslan dit promoten in de klassen en zullen de kinderen een inschrijfformulier
ontvangen. Mocht uw kind mee willen doen dan graag uiterlijk dinsdag 30 oktober het formulier
inleveren bij juf Anne-Marijke (groep 8).
Kosten: 10,- per leerling voor 10 lessen. Op vertoon van stadspas gratis.
Ook starten de sportactiviteiten van Jump-In weer. Het wordt straks kouder, dus hoe fijn is het dan, als
je nog een uurtje na school kan sporten.
Voor de groepen 1 & 2 is er balsport op dinsdag van 14.15 – 15.00 uur
Voor de groepen 3 & 4 is er turnen op woensdag van 14.15 – 15.15 uur en
Voor de groepen 6, 7 en 8 is er meidenvoetbal op donderdag van 14.15 – 15.15 uur
Wil je hieraan meedoen, geef je dan zo snel mogelijk op bij juf Annelies van de administratie.
Herfstwandeling
Dinsdag 9 oktober hebben de groepen 1-2a en 1-2b onder leiding van een boswachter van NME
(Natuur en Milieu educatie) een herfstwandeling gemaakt. We begonnen op het schoolplein en zijn
langzaamaan door de buurt naar het park gelopen. De kinderen hebben onderweg allerlei fruit, takjes
en bladeren verzameld. In het park hebben we hier fruitkamertjes voor de vogels van gemaakt.
Mede dankzij het mooie weer en natuurlijk alle ouders die meeliepen was het een zeer geslaagde
ochtend!
Digiduif
Bent u al aangesloten op digiduif? Dit is ons digitale communicatie systeem. Binnenkort worden alle
brieven via digiduif verstuurd. Dit bespaart ons een hoop tijd aan kopieerwerk en het scheelt ook in
papier. Als u nog niet aangesloten bent, kunt u bij juf Annelies een inlogcode halen en dan kunt u thuis
zichzelf aanmelden bij digiduif. Als u hier niet uit komt, kunt u meester Ali vragen om u hierbij te
helpen.

