
 
DIRECTIE PRAATJE   

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

De decembermaand is weer aangebroken. Een tijd van samenzijn en 

feestvieren. Helaas moet dat dit jaar op een andere manier dan we 

allemaal graag zouden willen. Iedereen mist de contacten met vrienden en 

familie. 

Ook in de Johannesschool wordt u als ouder gemist. Het is al veel te lang 

geleden dat we samen met leerlingen, ouders en meesters en juffen een 

feestje hebben gevierd. Ook de leerinloop en maandsluitingen waarbij u 

als ouder betrokken wordt bij wat uw kind op school leert, kunnen al heel 

lang niet doorgaan. Als team hechten wij er veel waarde aan om u te 

betrekken bij ons onderwijs en we vinden het bijzonder jammer dat dat in 

deze tijd bijna niet kan. 

We zullen daarom van de Sinterklaas en kerstviering zoveel mogelijk foto- 

en filmmateriaal met u delen via Parro. Op die manier krijgt u hopelijk toch 

een beeld van hoe we deze dagen vieren op school. 

Mocht u andere vragen hebben over uw kind of over de gang van zaken op 

school en in de klas, kunt altijd een bericht sturen via de Parro ouderapp. 

Als het nodig is plannen we een afspraak met u (digitaal of op school). 

Namens het team alvast hele fijne feestdagen toegewenst! We zien uw 

kind graag gezond en uitgerust weer terug op dinsdag 5 januari. 

Met vriendelijke groet, 

Annelies Verkade  

Directeur 

 

Johannesschool 

Evertsweertplantsoen 

3B  

1069 RK Amsterdam 

 

Telefoon 020 619 0466 

Email johannesschool 

@amosonderwijs.nl 

johannesschool.com 

 

Bankrekening: NL71 

RABO 015 803 5542 

 

 

Agenda 

december  

 

4 december: 
Sinterklaasviering op 
school 
 
17 december: 
kerstviering op 
school 
 
18 december: 
Onesie-ochtend, 
leerlingen om 12.30 
uur vrij 
 
4 januari: studiedag 
 
5 januari: eerste 
schooldag na de 
kerstvakantie 
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BEGELEID BUITENSPELEN 

Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar 
 
Als ouders wil je niets liever dat je kind 
heerlijk zorgeloos buiten kan spelen met 
vriendjes. Juist in de coronatijd met 
beperkende maatregelen is een uitlaatklep 
voor kinderen van belang. Met de 
pleincoaches van Brood & Spelen kunnen 
kinderen van 4 tot 12 jaar ook in deze tijd 
veilig en actief in hun eigen omgeving 
buitenspelen.  
 
Het begeleid buitenspelen loopt inmiddels in 

verschillende wijken in Amsterdam Nieuw-

West. De opvang wordt gesubsidieerd door 

de gemeente Amsterdam, stadsdeel Nieuw-

West en gebeurt onder toezicht van 

enthousiaste, actieve en pedagogisch 

geschoolde pleincoaches van Brood & 

Spelen. De pleincoaches organiseren 

afwisselende sportieve buitenactiviteiten waar 

elk kind aan mee kan doen. Het is een plek 

waar een kind ‘kind’ mag zijn zonder zorgen 

in een veilige en prettige sfeer. U kunt uw 

kind met een gerust hart fijn laten 

buitenspelen. U houdt wel de 

verantwoordelijkheid over uw eigen kind. 

Ieder kind is welkom. Kom gerust even kijken 

en laat uw kind meespelen.  

Pleincoach Yassine: ‘Ik vind het fijn om als 
pleincoach naschoolse activiteiten te 
organiseren voor de jeugd in Amsterdam 
Nieuw-West en op die manier de mensen uit 
de wijk met elkaar te verbinden. Het is heerlijk 
om de kinderen enthousiast te maken om 
actief buiten bezig te zijn. Tot snel en een 
sportieve groet!’ 
 

Waar, wanneer & hoe laat?  
Maandag  Schoolplein De Kikker  
 14.15 tot 16.45 uur 
Woensdag Schoolplein De Kikker  
 14.15 tot 16.45 uur 
Donderdag Staalmanpark    
 14:30 tot 17.00 uur 
Vrijdag  Schoolplein De Kikker   
 14.15 tot 16.45 uur  
Zaterdag  Staalmanpark    
 11.00 tot 14.00 uur 

 
 

Over Brood & Spelen 

Brood & Spelen is een betrokken en actieve 

organisatie gespecialiseerd in het verzorgen 

van opvang tijdens de middagpauze en na 

schooltijd. We hebben ruim 17 jaar ervaring 

in het opvangen van kinderen tussen de 

middag. Met veel enthousiasme organiseren 

we in Amsterdam Nieuw-West het begeleid 

buitenspelen, zodat kinderen onbezorgd 

plezier kunnen maken. Ook op de 

Johannesschool verzorgt Brood en Spelen de 

tussen schoolse opvang. 

NIEUWS VAN ASLAN MUZIEKCENTRUM 

Theater en/of dansdag 
 
Vind je kind (6 tm 12 jaar) toneelspelen of 

dansen het leukste wat er is? 

Kom 21 en/of 22 dec naar de Aslan Theater 

en/of Dansdag en maak op speelse wijze 

kennis met toneelspelen, dansen en 

muziektheater! 

Aan het eind van de dag laat je op een echt 

podium zien wat je hebt geleerd. 

Meer info en aanmelden via: 

https://www.aslanmuziek.nl/cursus/dansdag/   

https://www.aslanmuziek.nl/cursus/theaterdag

/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.aslanmuziek.nl/cursus/dansdag/
https://www.aslanmuziek.nl/cursus/theaterdag/?fbclid=IwAR17bNGOJ1krGgjV5116AV_WNUwfx674lJLtk7xG8xejPhR5-ZkQ516nU9s
https://www.aslanmuziek.nl/cursus/theaterdag/?fbclid=IwAR17bNGOJ1krGgjV5116AV_WNUwfx674lJLtk7xG8xejPhR5-ZkQ516nU9s


SCHOOLREGEL 4 

We zorgen voor onze omgeving 

Zoals u weet staat er iedere maand een 
schoolregel centraal. De komende maand 
werken we aan schoolregel 3: 
 
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. 

 
KIND EN MOTORIEK 

Sanne van Mill 
 

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 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 
 

 
Bijgaand een leuke oefening van Sanne om 

samen met uw kind de fijne motoriek te 

oefenen. 

LetterBINGO! Een spel waarin je werkt aan 

de fijne motoriek.. Lukt het jou om als eerste 

BINGO te krijgen? 

Benodigdheden 

• A4 papier  

• 2 
vouwblaadjes 

• Een potlood 

• Kleurpotloden 

• Een liniaal 

• Een bakje 

 

Stappenplan 

1. Maak op het A4 papier een kader 
van 12 cm x 12 cm op het papier 
en maak een balk voor de letters 
van ‘BINGO’ (zie voorbeeld 1 
hieronder). Kleur deze in zoals jij 
dat wilt. 

2. Maak 16 vakjes onder deze balk. 

3. Schrijf in elk vak een letter op. 

4. Vouw met elk vouwblaadje 16 
vakjes (zie voorbeeld 2), zodat je 
in totaal 32 vakjes hebt. Schrijf alle 
letters van het alfabet op. De lege 
vakjes kun je weglaten. 

5. Knip de vakjes uit en hussel ze 
door elkaar in een bakje. 

6. Grabbelen maar… en streep de 
letters weg die op de kaartjes 
staan. Schrijf een woord op met 
deze letter en ga door tot je 
BINGO hebt! 

 

Voorbeeld 1 

 

 
 
 
 

mailto:sanne.m@kindenmotoriek.nl
http://www.kindenmotoriek.nl/


Voorbeeld 2 
 

 
 
Altijd op de hoogte blijven van Kind en 
Motoriek en interessante speltips ontvangen? 
Like ons dan op 
www.facebook.com/kindenmotoriek 
 

http://www.facebook.com/kindenmotoriek

