NIEUWSBRIEF

FEBRUARI 2021 NR. 6

Johannesschool

Johannesschool
Evertsweertplantsoen
3B
1069 RK Amsterdam

DIRECTIE PRAATJE
Beste ouder(s) en verzorger(s),

Telefoon 020 619 0466
Email johannesschool
@amosonderwijs.nl
johannesschool.com

De kop is er af... We zijn gelukkig al weer twee weken met z’n allen op
school en er wordt druk gespeeld en geleerd!

Bankrekening: NL71
RABO 015 803 5542

De eerste dag was dat weer even wennen maar inmiddels lijkt het al weer
als vanouds. Natuurlijk zijn er weer wat extra regels bij gekomen om te
voorkomen dat we een uitbraak van het virus in de school krijgen maar
eigenlijk gaan de leerlingen en teamleden hier heel goed en ontspannen
mee om.
Soms weten de kinderen het ook beter dan wij: ‘Juf, je vergeet je
mondkapje!’ hoor ik regelmatig vanuit de bovenbouw. Gelukkig helpen we
elkaar herinneren als dat even nodig is.
We kunnen ons voorstellen dat jullie als ouders nieuwsgierig zijn naar hoe
het nu gaat met je kind. Daarom zijn er in de week na de voorjaarsvakantie
wél gewoon oudergesprekken. Normaal gesproken hebben we de
kinderen getoetst en kunnen we laten weten hoe uw kind vooruit is
gegaan. Nu hebben we deze informatie nog niet. We kunnen wel vertellen
hoe uw kind het heeft gedaan tijdens de tweede lockdown en hoe het is
teruggekomen in de klas.
De informatie van de CITO toetsen krijgt u later dit jaar nog apart van ons.
Maar nu eerst vakantie! Wij wensen iedereen een fijne week en we hopen
iedereen gezond weer terug te zien op dinsdag 2 maart!
Met vriendelijke groet,
Annelies Verkade
Directeur

Agenda februari /
maart
20 februari: Start
voorjaarsvakantie
1 maart: studiedag,
school gesloten
2 t/m 5 maart:
oudergesprekken
11 maart: studiedag
vervalt, school open!
15 t/m 19 maart:
Week van de
Lentekriebels
15 maart: Online
oudertheater
Lentekriebels
1 april: Paasontbijt
2 april: Goede
Vrijdag, school
gesloten

LEESPROJECT

‘Een vreemde vogel in de klas’
In oktober en november is er door de groepen
4 t/m 6 meegedaan aan een leesproject. Zij
mochten meedoen aan het schrijven van een
boek.
De kinderen hebben met veel plezier
meegedaan aan het Leesproject ‘Stel je
voor...’ In dit project gingen leerlingen aan de
slag met verhalen én ze werkten mee aan
een boek dat ook echt zou verschijnen. Er is
leuk nieuws: Het boek ‘Een vreemde vogel in
de klas’ is vanaf nu beschikbaar!
Onze school is opgenomen in de lijst van
scholen die hebben meegewerkt aan dit
project en op deze site vind u een link naar
het lanceringsfilmpje en meer informatie over
het boek Duizenden kinderen en vier auteurs
maken samen één boek - Uitgeverij Zwijsen

onze buik en raken vertederd door de
prachtige ontwikkelingen in de natuur!
In elke klas wordt er elke dag een les
gegeven uit het bijbehorende lespakket. De
lessen kunnen gaan over vriendjes maken,
verschillen en overeenkomsten tussen
jongens en meisjes, grenzen aangeven en
elkaars grenzen respecteren, en
ontwikkelingen van een baby’tje in de buik tot
de veranderingen die plaatsvinden in de
puberteit. Kinderen zijn daar zelf natuurlijk
heel nieuwsgierig naar!
De lessen passen bij de belevingswereld van
de kinderen, en zijn bedoeld om kinderen een
stevige basis te geven in zelfvertrouwen en
een positief zelfbeeld. Elk kind is immers
uniek en mag er zijn! Een belangrijk thema
daarin is weerbaarheid: kunnen opkomen
voor jezelf. Elk kind moet weten dat niemand
zomaar aan zijn of haar lichaam mag komen
als het kind dat niet wil. Daarnaast is het
belangrijk dat kinderen weten en kunnen
aangeven wat wél oké is. Zo worden kinderen
weerbaar!
Wij vinden dit thema als school erg belangrijk.
Tegenwoordig krijgen kinderen via reclames,
internet en andere media gemakkelijk een
verdraaid en onrealistisch beeld van liefde en
relaties, wat niet klopt met de werkelijkheid.
Met de lessen in de Week van de
Lentekriebels kunnen we daar de feiten
tegenoverzetten, vanuit een positieve blik. Zo
krijgen we een prettige sfeer, zowel in de klas
als daarbuiten, waarin iedereen zichzelf mag
zijn!
Ouderbijeenkomst met theater
“Opvoeden met liefde”

WEEK VAN DE LENTEKRIEBELS

Online oudertheater op 15 maart
Van 15 t/m 19 maart gaan we Lentekriebelen!
De Week van de Lentekriebels is een
landelijke themaweek en gaat vooral over
liefde en vriendschap: een respectvolle
omgang met elkaar.
Deze week vindt altijd plaats wanneer de
lente begint, omdat dan de bloemen weer
beginnen te bloeien en er weer jonge dieren
geboren worden. We krijgen lentekriebels in

Liefde, respect, en weerbaarheid zijn thuis
natuurlijk net zo belangrijk als op school. Als
ouder wilt u graag uw kind zo goed mogelijk
voorbereiden op de toekomst. Ook als het om
liefde en relaties gaat! Hoe maakt u uw kind
weerbaar? Weet uw kind genoeg over
veranderingen in de puberteit? Wat kunt u
wanneer vertellen, en hoe dan? Hoe gaat u
om met lastige vragen? Dit komt allemaal aan
bod bij de speciale ouderbijeenkomst met
interactief theater. U krijgt handige tips, en de
acteurs krijgen u gegarandeerd aan het

lachen! Bent u nieuwsgierig hoe zo’n
bijeenkomst gaat? Bekijk dan vast dit filmpje:
https://youtu.be/yr6RdkYQvzM.
Dit jaar zullen we deze bijeenkomst omzetten
naar een online versie. Dit zal plaatsvinden
op maandag 15 maart om 09.00 uur. Noteer
deze dag alvast in uw agenda. Na de
voorjaarsvakantie krijgt u via Parro een
uitnodiging met een link. U bent van harte
uitgenodigd!

Ik heb deze twee dagen kennisgemaakt met
het team en de kinderen en heb veel zin om
aan het werk te gaan. Maar nu eerst lekker
vakantie!

Ik wens jullie een hele fijne vakantie,
Brenda
SCHOOLREGEL 5

We laten elkaar prettig werken
Zoals u weet staat er iedere maand een
schoolregel centraal. Deze maand werken we
aan schoolregel 5:
We laten elkaar prettig werken

EVEN VOORSTELLEN

Juf Brenda

•
•
•
•

•

We zijn op school om te leren.
We houden ons aan de afspraken in
de groep.
We houden ons aan de regels van het
tafelschijfje en het stoplicht.
We werken door als er iemand binnen
komt.
We negeren storend gedrag.

PROJECT ZWERFVUIL

Recycle Valley

Beste ouders,

Graag wil ik mezelf even aan jullie
voorstellen. Mijn naam is Brenda Timmers, ik
ben 53 jaar en werk sinds gisteren als Intern
Begeleider op de Johannesschool. Ik ben op
donderdag en vrijdag op school. Op maandag
t/m woensdag ben ik leerkracht van groep 5
op de Europaschool. Daar werk ik nog tot de
zomervakantie, maar daarna zal ik volledig
hier op school komen werken.
Ik heb een man en een zoon en woon in
Amsterdam. In mijn vrije tijd lees ik graag, kijk
ik veel series en films en ga regelmatig een
rondje (hard)lopen.

De groepen 6 en 7 hebben de afgelopen
maanden mee gedaan aan een project om
het zwerfvuil rondom onze school te
verminderen.
De enthousiaste gastdocenten van recyclevalley lieten ons de immense impact zien van
zwerfafval en het gebruik van wegwerpplastic op de natuur. Samen zijn ze
vervolgens op verschillende momenten met
de kinderen de wijk in gegaan. De kinderen
werden zo bewust gemaakt van het probleem
in hun eigen omgeving en leerden
eigenaarschap te nemen voor die omgeving.
De kinderen waren enthousiast en trots, en
terecht!!
Deze twee meiden uit groep 6 vertellen dit
over het project van Recycle valley:

Ranya: “Ik vind het super leuk en ik vind dat
er minder plastic in de natuur moet.”
Sidhakpreet: “Ik vond het leuk en goed voor
de natuur. Want zo wordt ons plein schoner.
Ik vind het knap van mezelf”
Wilt u meer weten over de activiteiten van
Recycle Valley in onze wijk? Klik dan op deze
link: Nieuws Archieven - Recycle Valley

