
 

DIRECTIE PRAATJE   

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

Na al het prachtige nazomerweer is nu écht de herfst begonnen! We 

moeten helaas onze paraplu’s en regenlaarzen weer te voorschijn toveren. 

Maar gelukkig heeft de herfst ook weer hele leuke kanten; de natuur is 

echt prachtig nu! 

Op school zijn we naast rekenen-, taal- en leesonderwijs ook weer bezig 

met zoveel mogelijk leuke en leerzame activiteiten en projecten.  

De muzieklessen van juf Simone zijn weer begonnen en in de hele school 

worden deze week lessen gegeven over pesten en wat je er tegen kunt 

doen. In de groepen 7 en 8 hebben de leerlingen meegedaan met de 

Amsterdamse Schoonweek. Ze zijn de strijd aangegaan met het zwerfafval 

in onze wijk (daarover meer verderop in de nieuwsbrief). 

Ook zijn er weer naschoolse activiteiten gestart. Sommige kinderen uit 

groep 3 en 4 doen mee aan de Natuurclub van juf Manon en Meester Boy 

van het Kinderpersbureau is ook weer begonnen met zijn reporters. Neemt 

u vooral eens een kijkje op hun blog https://kikkerpedia.wordpress.com/ 

Volgende week start de Kinderboekenweek weer. Het thema is ‘En toen?’ 

De week staat in het teken van geschiedenis en uiteraard gaan we hier op 

de Johannesschool mee aan de slag. 

Met vriendelijke groet, 

Annelies Verkade  

Directeur 
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Agenda oktober 

28 september: 
Opening 
kinderboekenweek 
‘En toen?’ 
 
5 oktober: Informatie-
ochtend voor nieuwe 
ouders 
 
8 oktober: gastles 
WO II groep 7 & 8 en 
afsluiting 
Kinderboekenweek 
 
9 oktober: Studiedag, 
alle leerlingen vrij 
 
10 t/m 18 oktober: 
Herfstvakantie 
 
27 oktober: 
Schoolfotograaf 
 
28 t/m 30 oktober: 
schoolkamp groep 8  
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NIEUW GEZICHT 

Juf Janine Guijt stelt zich voor 
 

 
 
Hallo allemaal!  

 

Ik ben juf Janine en ik sta dit schooljaar op 

maandag voor groep 8 en op woensdag, 

donderdag en vrijdag voor groep 3B. 

Daarnaast ben ik vaak op het basketbalveld 

te vinden. 

Ik heb het al erg naar mijn zin op de 

Johannesschool en we gaan er samen een 

mooi schooljaar van maken! 

 

SCHOOLREGEL 2 

Iedereen hoort erbij 

Zoals u weet staat er iedere maand een 
schoolregel centraal. De komende maand 
werken we aan schoolregel 2: 
 
Iedereen hoort erbij 

• We spelen samen. 

• Iedereen mag mee doen. 

• Iedereen is gelijk. 

• We helpen elkaar als de ander dat wil. 

• We raken elkaar niet onnodig aan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEEK TEGEN PESTEN 

Groep 8 legt uit 
 

 
 
Pesten gebeurt best vaak en dat is natuurlijk 
niet leuk en deze week is de week tegen 
pesten en daar leggen ze uit dat pesten NIET 
OKÉ is. Ook hebben wij op onze school M5 
en dat kennen we allemaal wel. Als je wordt 
gepest meld je dat op M5 en we hebben de 
afgelopen week een filmpje gekeken over 
pesten en een soort online les maar dan over 
het pesten. 
 
Maysam, groep 8 
 
EEN SCHOON SCHOOLPLEIN 

Dat willen we toch allemaal?! 
 
Aankomende winter gaat de Gemeente 
Amsterdam in samenwerking met OBS De 
Globe en de Johannesschool het schoolplein 
opknappen en vergroenen. Het doel hiervan 
is een leerzame, groene en uitdagende 
speelplaats te realiseren voor onze leerlingen 
waar ook ouders en andere buurtgenoten van 
harte welkom zijn om bij elkaar te komen. 
 
Een mooi nieuw plein heeft ook zorg nodig 
om het mooi te houden. Natuurlijk zorgt de 
Gemeente Amsterdam voor de normale 
schoonmaak en het onderhoud. Helaas is dit 
niet voldoende om de schoolomgeving 
schoon te houden. Zoals u vast ook wel weet 
liggen er vaak grote hoeveelheden zwerfvuil 
op en rondom het schoolplein. Dit is niet 
alleen vies maar vaak ook gevaarlijk. 
Leerlingen bezeren zich soms aan de 
glasscherven die vaak op het plein liggen. De 
Gemeente heeft daarom Recycle Valley 
gevraagd om te helpen om het nieuwe plein 
schoon en veilig te houden ná de oplevering. 
Zij zullen het gesprek aangaan met de 
leerlingen van de scholen én alle andere 
gebruikers (ouders, pubers, jong 
volwassenen en oudere volwassenen) om te 
kijken wat iedereen zélf kan doen om het 
zwerfvuil tegen te gaan. Ook zullen er 
prikacties worden georganiseerd. De eerste 
prikactie is op zaterdag 3 oktober om 12.00 



uur. Het verzamelpunt is voor de tribunes op 
het plein. Komt u ook helpen?  
 

 
 
SCHOONWEEK 2020 IN GROEP 7 & 8 

Groep 7 vertelt: 

De schoonweek gaat over dat we de planeet 

schoon willen houden. 

Al het afval dat jij op de grond gooit gaat door 

het riool de zee in. 

Daar leven veel vissen en de vissen eten het 

afval op en wij eten de vissen dus je beseft 

ook niet dat je zelf plastic en andere dingen 

eet. 

Maar bijvoorbeeld een blikje blijft 50 jaar op 

de grond of in het water. 

TIP 1: Gebruik minder plastic. 

TIP 2: Alle (plastic of kartonnen) zakken 

recyclen. 

TIP 3: Plastic tassen laten verbieden en 

kartonnen tassen meer gebruiken. 

TIP 4: Raap iedere dag een stukje zwerfafval 

op. 

TIP 5: Neem je eigen afval mee en gooi dat in 

de prullenbak. 

Wij hopen dat alle ouders deze tips meteen 

gaan gebruiken. Zodat ook wij nog kunnen 

genieten van onze mooie aarde. 

 

Met vriendelijke groet, 

Zakaria, Riyad en Rayan namens groep 7 en 

8. 

 

 
 
 
 

NIEUWS VAN ASLAN MUZIEKCENTRUM 

Activiteiten in de herfstvakantie 
 

Aslan Herfstschool in de herfstvakantie (7 

tm 12 jaar) 

In de herfstvakantie heeft Aslan 

Muziekcentrum weer een Herfstschool! 

Voor kinderen van 7 tm 12 jaar, 12 tm 16 okt 

van 10-16u, elke dag muziek, theater en 

dansles!  

Voor kinderen met een stadspas is dit gratis, 

zonder stadspas 150 euro. 

Locatie: Louis Bouwmeesterstraat 214. Meld 

je aan door een mail te sturen 

naar info@aslanmuziek.nl met vermelding 

van je naam en leeftijd. 

Open Lesweek 5 tm 8 okt 

Wil je kennis maken met ons nieuwe 

lesaanbod? Of zin om een gratis groepsles uit 

te proberen op onze nieuwe locatie in Nieuw-

West? Meld je dan aan voor een of meerdere 

groepslessen tijdens de Open 

Lesweek maandag 5 t/m donderdag 8 

oktober! Een week lang kun je van alles 

uitproberen, of je nu 

van dansen, musical, theater of zingen houdt. 

Meld je aan door een mail te sturen 

naar info@aslanmuziek.nl met vermelding 

van je naam, leeftijd en welke les je wilt 

meedoen! 

Audities Talenten 7 okt 

Zit er meer muziek, dans of theater in 

je? Kom op 7 oktober 16u auditie doen voor 

een van de talentopleidingen van de Aslan 

Academie. Bij de Aslan Academie word je 

door middel van een intensief talententraject 

uitgedaagd om je creatieve talent op het 

gebied van muziek, dans en/of theater 

maximaal te ontwikkelen. Meld je aan door 

een mail te sturen 

naar info@aslanmuziek.nl met vermelding 

van je naam, leeftijd en waarvoor je auditie 

wil doen! 
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SNOTNEUZENBELEID 

Leerlingen tot 12 jaar  

De kans dat jonge kinderen corona oplopen 
en verspreiden is volgens de laatste inzichten 
niet zo groot. Daarom heeft u vorige week in  
de persconferentie kunnen horen dat 
leerlingen tot 12 jaar met 
verkoudheidsklachten weer naar school 
mogen komen. Dit is natuurlijk fijn voor 
ouders die andere bezigheden hebben en 
moeite hebben om de opvang te regelen. Ook 
is het uiteraard in het belang van de kinderen 
om zo min mogelijk onderwijs te missen. 
 
Toch willen wij u vragen om hier verstandig 
mee om te gaan. Wanneer uw kind 
aanhoudend hoest of niest kan dat uiteraard 
een gewone verkoudheid zijn. Echter, uw kind 
kan ook andere kinderen besmetten met dit 
‘gewone’ verkoudheidsvirus maar ook de 
leerkracht. Wanneer de leerkracht 
verkouden is moet deze thuisblijven en 
zich laten testen op corona. De uitslag kan, 
zelfs met het voorrangsbeleid voor leraren, 
enkele dagen op zich laten wachten waardoor 
de hele groep zonder leerkracht komt te 
zitten. Het is voor de school in verband met 
het tekort aan vervangers niet altijd mogelijk 
om de groep op te vangen waardoor de hele 
groep thuis moet blijven. 
 
Daarom het verzoek aan u als ouder om uw 
kind een dagje thuis te houden als hij of zij 
echt voortdurend hoest of niest om 
verspreiding van de gewone verkoudheid ook 
zo veel mogelijk te voorkomen. 
 

 
 
Verder willen wij u vragen om uw kind warm 
aan te kleden de komende tijd. De ramen van 
de school staan in verband met de ventilatie 
zo veel mogelijk open en het kan hierdoor wat 
kouder worden in de klas. 
 
 

KINDERBOEKENWEEK 

‘En toen?’ 
 
De kinderboekenweek staat dit jaar in het 
teken van geschiedenis. Dat betekent dat we 
allerlei activiteiten gaan uitvoeren rondom 
boeken en geschiedenis.  
De kinderboekenweek wordt maandag 28 
september ludiek geopend en uw kind mag 
voor deze gelegenheid verkleed als 
historisch figuur naar school komen (dus 
verkleedkleren die te maken hebben met 
geschiedenis!) 
 
KIND EN MOTORIEK 

Sanne van Mill 
 

 

De meeste kinderen bewegen van nature 

veel en graag. Ze grijpen, kruipen, bouwen, 

hollen, schreeuwen, klimmen, voetballen en 

fietsen. Bewegen is van alle leeftijden, en 

behalve leuk en gezond vooral ook heel 

nuttig. Spelenderwijs oefenen kinderen hun 

spieren, zintuigen en motoriek. Ongemerkt 

leren ze zo de vaardigheden die ze de rest 

van hun leven nodig hebben. 

Sommige kinderen vinden bewegen soms 

lastig. Hierdoor durven ze minder snel mee te 

doen met leeftijdsgenootjes bij spelletjes als 

voetbal of klimmen. Het kan gebeuren dat 

deze kinderen sporten en bewegen steeds 

minder leuk gaan vinden. Ook komt het voor 

dat kinderen moeite hebben met netjes 

schrijven of tussen de lijntjes blijven bij het 

schrijven. 

Om ervoor te zorgen dat deze kinderen weer 

plezier in het bewegen krijgen, of een netter 

handschrift ontwikkelen, kan een 

kinderoefentherapeut een handje helpen. Bij 

de kinderoefentherapie worden verschillende 

motorische vaardigheden geoefend. Denk 

aan grote vaardigheden als rennen, hinkelen, 

huppelen of evenwicht en kleine 

vaardigheden als knutselen of bijvoorbeeld 

schrijven. In verschillende spelvormen en/ of 



oefenvormen worden de vaardigheden 

getraind. 

Sanne is werkzaam als kinderoefentherapeut 

bij Kind en Motoriek, en werkt ook op de 

Johannesschool. Sanne kan leerlingen, na 

een hulpvraag van de leerkracht, screenen en 

behandelen. Dit alles natuurlijk in 

samenwerking met de ouders/verzorgers. 

Voor vragen over de motoriek of het bewegen 

van uw kind kunt u bij haar terecht. Dit kan op 

school (wanneer dit weer mogelijk is) of u 

kunt via e-mail contact met haar opnemen: 

sanne.m@kindenmotoriek.nl  

Voor meer informatie over oefentherapie, 
neem eens een kijkje op 
www.kindenmotoriek.nl 
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