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Agenda december 2018
Woensdag 5 december 2018

•

Sinterklaasviering, school tot 14.15 uur

Donderdag 29 november 2018

•

Voorleeswedstrijd

Donderdag 20 december 2018

•

Kerstdiner 17.30 – 18.30 uur

•

Kerstviering 09.00 uur tot uiterlijk 10.00 uur,
school tot 12.00 uur!!!

•

Kerstvakantie, school gesloten

Vrijdag 21 december 2018
Maandag 24 december t/m vrijdag
4 januari 2019
Beste ouders

‘Vol verwachting klopt ons hart…’ Komende maand wordt weer een gezellige maand op de
Johannesschool. De feesten Sinterklaas en Kerstmis staan weer voor de deur en natuurlijk bent u van
harte welkom om dit samen met ons te vieren.
Wat fijn dat er weer zoveel moeders waren om te helpen met het versieren van de aula voor de
ontvangst van Sinterklaas. Dank hiervoor hulpmoeders! Helpen jullie straks ook weer met het
opruimen van de Sintversiering en het versieren voor kerst?
Door ons team wordt deze vorm van ouderhulp bijzonder gewaardeerd. Werken in het onderwijs is
fantastisch maar de werkdruk is hoog. Iedere vorm van hulp door ouders ontlast de leerkrachten en
draagt bij aan het op peil houden van de kwaliteit van onderwijs op de Johannesschool.
Zeker in deze tijden met grote krapte op de Amsterdamse arbeidsmarkt is het voor mij bijzonder
moeilijk om gekwalificeerde en goede leerkrachten te vinden voor de Johannesschool. Een aantal van
u heeft de afgelopen maand gemerkt dat het soms helemaal niet meer lukt om een goede en veilige
oplossing te vinden voor een groep, waardoor ik noodgedwongen groepen heb moeten verdelen of
zelfs een aantal keer naar huis heb moeten sturen.
Over deze ontwikkeling maak ik mij, samen met het hele
team van de Johannesschool, grote zorgen. Ik wil u
verzekeren dat wij als team er alles aan doen om de groepen
zo goed mogelijk te bezetten. Soms maken we om deze
reden de keuze om tijdelijk even te schuiven met een
leerkracht zodat de ‘pijn’ van het lerarentekort evenredig
wordt verdeeld over alle leerlingen.
Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u deze natuurlijk
altijd aan mij stellen.
Wij hopen op uw begrip en steun in deze lastige tijd.
Ik wens u allen een mooie, en warme decembermaand toe!
Hartelijke groet,
Annelies Verkade

Schoolregels
We werken deze maand aan de vierde schoolregel:
·
·
·
·
·
·
·

We zorgen voor onze omgeving
We houden de lokalen, gangen, hallen en toiletten netjes.
We houden de omgeving van de school netjes.
We zijn voorzichtig met de spullen, ook van een ander.
Als we iets willen lenen, vragen we dat eerst.
We gaan zuinig met materialen om.
We eten en drinken niet bij de computers.

Bespreekt u deze regel ook thuis met uw kind?
Herfstgedichten
De cursisten van de Taal en Ouderbetrokkenheid cursus van Eduza hebben de afgelopen maand hard
gewerkt aan het thema Herfst. We hebben woorden geleerd, filmpjes en foto’s bekeken, teksten en
gedichtjes gelezen en zelf gedichten geschreven. We hopen op deze manier dat de moeders hun
kinderen kunnen helpen bij het huiswerk over de herfst. Ze kunnen ook de woorden oefenen met hun
kinderen. Ik ben heel trots op mijn cursisten! Ik hoop dat u met veel plezier deze herfstgedichten wilt
lezen.
Joke Pereira (taaldocent)

Qpido
Groep 8 heeft bezoek gehad van een medewerker van Qpido, die ons voorlichting heeft gegeven over
het veilig gebruiken van internet. We hebben geleerd dat alles wat je op het internet zet daar voor
altijd blijft staan, en dat de foto’s die je bijvoorbeeld op facebook of snapchat zet zelfs eigendom
worden van deze bedrijven en dat ze met je foto kunnen doen wat ze willen. Ook hebben we
gesproken over het feit dat niet iedereen op internet is wie hij of zij zegt en dat sommige mensen zelfs
kwade bedoelingen kunnen hebben. Denk hierbij aan kinderporno en/of sexueel misbruik. Vandaar
dat het heel belangrijk is dat kinderen voorzichtig zijn met het delen van hun gegevens en het plaatsen
van foto’s. Wat voor jou misschien onschuldig lijkt kan voor een ander iets heel anders betekenen! Het
is daarom ook goed dat u als ouder regelmatig de telefoon en de contacten van uw kind checkt en met
uw kind praat over dit soort dingen! Juist als kinderen goed voorgelicht zijn, zijn ze beter beschermd!
Voorleeswedstrijd
Op donderdag 29 november houden we in de hal van de school de schoolfinale van de Nationale
voorleeswedstrijd. We hebben in de groepen 7 en 8 al de groepsfinale gehad, waaruit in elke groep
twee winnaars zijn gekozen. De winnaar van de schoolfinale mag meedoen aan de volgende ronde
van de Nationale Voorleeswedstrijd in een bibliotheek in Amsterdam. Hij of zij strijdt dan tegen een
aantal andere schoolkampioenen. Onze winnaar van vorig jaar heeft zelfs tegen een aantal andere
kinderen uit Noord-Holland gestreden! We wensen alle lezers weer heel veel succes!
De winnaar van de voorleeswedstrijd is: Esmer Cortuk uit groep 7, gefeliciteerd Esmer!
Sinterklaas in de file
Sinterklaas is aan het ontbijten. Een piet rent naar hem toe en
zegt: ‘er zit bijna geen water in de Noordzee’. Sinterklaas zegt:
‘dan gaan we met het vliegtuig’, de Piet zegt: ‘dat is veel te
duur’. Sinterklaas zegt: ‘dan gaan we met de auto’, de Piet
zegt: ‘met welke auto?’. Sinterklaas zegt: ‘we kunnen toch
wielen zetten onder de stoomboot’. De Piet zegt: ‘ja, dat is een
heel goed idee’. Eén dag later zijn ze onderweg naar
Nederland. Er is één kleine file, maar voor de rest niks.
Uiteindelijk zijn ze thuis in Nederland, bedenken ze waar is de
huispiet? Toen gingen ze weer terug naar Spanje. Toen waren
ze alweer onderweg naar Nederland, maar opeens was er een
hele lange file, dagen vlogen voorbij en opeens zagen ze de
kerstslee. Ze riepen naar de kerstman en toen besloten ze
kerst en sinterklaas samen te vieren.
Safouan Aouriaghel, groep 6
Kerst
Ook dit jaar willen wij weer op sfeervolle wijze met
elkaar het kerstfeest vieren. Op donderdag 20
december willen we met de kinderen in de groep
genieten van heerlijk eten. Dit kan niet zonder hulp van
de ouders, we hopen dat u net als andere jaren bereid
bent om wat lekkers voor ons klaar te maken. U krijgt
hierover nog een brief.
Op vrijdag 21 december vieren we met elkaar het
kerstfeest. U bent natuurlijk van harte welkom om het
kerstfeest samen met ons te vieren. Die dag hebben
we school tot 12.00 uur, daarna hebben de kinderen
tot 7 januari kerstvakantie!

LOGOPEDIE op school
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Middels deze brief willen wij u laten weten dat er met ingang van 12 december 2018 de mogelijkheid
bestaat om uw kind logopedische therapie te laten volgen op de Johannesschool in de Kikker Evertsweertplantsoen 3B in Amsterdam. Gebleken is dat het voor sommige leerlingen een te zware
belasting vormt om dit nog na schooltijd te laten plaatsvinden en bovendien bestaat daartoe niet altijd
de mogelijkheid. De logopedie kan op deze manier beter geïntegreerd worden in de totale zorg van de
school. De Johannesschool heeft deze zorg uitbesteed aan De Praatmaat Groep (sinds 1989).
Logopedist Marije van den Bosch zal voortaan elke woensdag op school aanwezig zijn. Zij verzorgt
zowel het onderzoek als de behandeling van problemen op het gebied van spraak, taal, stem,
mondmotoriek en gehoor in een daartoe speciaal ingerichte logopedieruimte. Marije is een ervaren
logopedist. Zij is kwaliteitsgeregistreerd en allround opgeleid met verschillende specialisaties. Voor
vragen en/of advies kunt u geheel vrijblijvend bij haar terecht op de Johannesschool. Kom gerust eens
langs!
Behandeling geschiedt uitsluitend op indicatie en verwijzing van uw huisarts of specialist. Logopedie
zit in het basispakket en wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Voor meer
informatie over o.a. de vergoeding kunt u terecht op de website: www.depraatmaatgroep.nl
Aanmelden voor logopedie kan via het aanmeldformulier (verkrijgbaar op school) of online via de
website, of door contact op te nemen met onze logopediste:
Marije van den Bosch
marijeb@depraatmaatgroep.nl
06-16303629
DE PRAATMAAT GROEP
info@depraatmaatgroep.nl
06-12988729

