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DIRECTIE PRAATJE
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Het jaar vliegt voorbij, het is alweer bijna meivakantie! De tweede lente die
we beleven mét corona.
Voor onze Islamitische leerlingen en hun ouders is de Ramadan al weer in
volle gang. Het moet raar zijn om de vastenmaand voor het tweede jaar
achtereen te moeten beleven zonder al te veel familie en vrienden kunnen
zien. We hopen dat het, ondanks de beperkingen, toch een fijne Ramadan
voor iedereen is.
Ook Koningsdag en de Koningsspelen worden dit jaar weer anders dan
anders gevierd.
Laten we hopen dat volgend schooljaar écht weer een gewoon schooljaar
wordt, waarin we samen kunnen genieten van alle hoogtepunten tijdens
het schooljaar.
We wensen iedereen een fijne meivakantie!
Met vriendelijke groet,
Annelies Verkade
Directeur

Agenda april / mei
23 april: aangepaste
Koningsspelen
24 april: Start
meivakantie
10 mei: weer naar
school
13 en 14 mei:
Hemelvaartsdag /
Suikerfeest,
leerlingen vrij
24 mei: tweede
Pinksterdag,
leerlingen vrij

CORONA-UPDATE

Klassen en leerlingen in quarantaine
Wat corona-gevallen binnen de school
betreft, valt het tot nu mee binnen de school.
Er is onlangs één hele klas ruim een week in
quarantaine geweest maar dat was voor het
eerst. Regelmatig zijn er wel individuele
leerlingen in quarantaine vanwege
besmettingen in de familiesfeer.
Als AMOS leerkrachten kunnen we sinds kort
ook gebruik maken van een commerciële
snelteststraat waarbij je de uitslag binnen een
kwartier weet. Hierdoor zijn onze collega’s bij
verkoudheidsklachten snel weer op de
werkvloer terug en dit scheelt in de lesuitval.
MEIVAKANTIE EN ZOMERVAKANTIE

Reizen naar het buitenland
Mocht u plannen hebben om in de
meivakantie naar het buitenland te reizen,
houdt u er dan rekening mee dat het hele
gezin bij terugkomst 10 dagen in quarantaine
moet (of 5 dagen en een negatieve test). Dat
betekent voor de meivakantie dat u uiterlijk 4
mei moet terugkeren uit het buitenland om
uw kind op maandag 10 mei naar school te
kunnen laten gaan.
We weten nog niet of dit ook geldt voor de
zomervakantie maar wellicht kunt u er alvast
rekening mee houden met uw
vakantieplannen en een eventuele boeking.
OUDERBIJDRAGE 2020 - 2021

Voor alle leuke extra’s
Ieder jaar vragen wij een vrijwillige
ouderbijdrage. Hiervan betalen wij alle extra’s
die naast het onderwijs op school voor uw
kind georganiseerd worden.
Voorbeelden hiervan zijn de
Sinterklaasviering, de kerstviering, Pasen,
Koningsspelen maar ook bijvoorbeeld een
ijsje op een warme dag.

keuzes zullen moeten maken in wat er nog
wél of niet kan voor de komende vieringen.
We hopen daarom dat toch nog een groot
aantal ouders de ouderbijdrage van 30 euro
zou willen bijdragen.
De ouderbijdrage mag worden overgemaakt
op NL71RABO 0158 0355 42 of contant bij juf
Marga van de administratie.
U kunt dit ook doen via de stadspasregeling
bij juf Marga van de administratie.
SCHOOLREGEL 1
We zijn rustig in de school
Zoals u weet staat er iedere maand een
schoolregel centraal. Volgende 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.

WEEKENDACADEMIE

Programma De grote oversteek
We zijn blij u te kunnen vertellen dat de
Johannesschool de samenwerking aangaat
met De Weekendacademie.
De Weekendacademie werkt al met veel
andere scholen in Nieuw-West samen voor
naschoolse activiteiten.
Vanaf volgend jaar zullen zij voor onze
leerlingen in groep 8 het programma ‘De
grote oversteek’ aanbieden. Hieronder alvast
wat informatie.

Omdat dit jaar de vieringen zo veel als
mogelijk zijn doorgegaan, zijn er ook gewoon
kosten gemaakt die we betaald hebben uit de
oudergelden.
Op dit moment is er voor slechts 8% van de
leerlingen ouderbijdrage betaald terwijl er wel
kosten zijn gemaakt dit jaar. U begrijpt vast
dat dat betekent dat we in de nabije toekomst

Beste ouder(s) / verzorger(s) van leerlingen in
groep 7,
Na de zomervakantie breekt er een spannend
jaar aan voor uw kind. Hij/zij zit dan in groep

8 en daarmee begint de voorbereiding op
overstap naar de middelbare school. Voor u
en uw kind kan goede begeleiding bij deze
overstap een positief verschil maken en
daarom is het raadzaam om uw kind mee te
laten doen aan het project De Grote
Oversteek.
Dit project wordt door school georganiseerd,
in samenwerking met de Grote Oversteek
coaches van de Weekend Academie. Het
project loopt van januari 2022 tot en met
januari 2023. Het start op de basisschool,
maar gaat straks verder wanneer uw kind op
de middelbare school zit.
Tijdens het activiteitenprogramma gaat uw
zoon/dochter in een klein groepje samen met
de coach van de Grote Oversteek aan de
slag. Onder meer deze onderwerpen zullen
daarbij aan bod komen:
•
•

•
•
•
•
•
•

Omgaan met spanning rondom de
overstap naar de middelbare school
Studievaardigheden: leren plannen,
leren leren, hoe vraag je om hulp en bij
wie?
Zelfstandig en verantwoordelijk gedrag
vertonen
Kwaliteiten ontdekken
Nieuwe vrienden maken en
groepsdruk/pesten
Veilig gebruik van sociale media
Nadenken over de toekomst en hoe
kom ik daar?
Na de zomervakantie, wanneer uw
kind op de middelbare school begint,
gaat het activiteitenprogramma daar
op locatie verder.

SCHOOLTUINEN

Bericht uit groep 6
Sinds een paar weken gaan de kinderen uit
groep 6 naar de schooltuinen. Dit programma
loopt door na de zomervakantie tot in groep
7. Twee enthousiaste kinderen hebben een
verslag geschreven voor u als ouders.
Verslag van Ruby
De schooltuin is eigenlijk een tuin. Maar dan
heel groot! Veel kinderen gaan daar naartoe .

En ze planten allemaal soort dingen :
Wortels, Uien, Aardappelen en nog veel
meer! Het is eigenlijk best leuk, maar als
iemand een regenworm ziet, laten ze
iedereen schrikken! Maar de regenwormen
zijn juist super belangrijk. De regenwormen
maken het aarde heel vruchtbaar! Zonder de
regenworm hadden we dus geen vruchtbaar
aarde.
De worm
De worm is een dier zonder botten. De meest
bekende worm is wel de regenworm. Het
komt heel vaak voor in Nederland als het
regent. Als je op grond stampt gaan ze vaak
naar boven, de wormen denken dan dat het
regent. Als je ooit een worm ziet, Leg hem
beter weer in de aarde, anders Want anders
Gaat hij dood!

Verslag van Nadine
De schooltuin.
De schooltuin is een plek waar een groep
kinderen dingen gaan planten. De dingen die
de kinderen planten zijn dingen zoals
aardappelen, uien, wortels of zelfs bloemen!
Je moet wel extra kleren meenemen anders
word je heel vies.
De regenworm is een soort worm
De regenworm is heel erg belangenrijk.
Je zult wel denken waarom eigenlijk? Maar
de regenworm maakt het aarde vruchtbaar en
gezond daarom is de regenworm heel
belangenrijk. Dat betekent dus geen
regenwormen in je tuin geen vruchtbaar
aarde! De regenwormen kom je soms bij de
schooltuinen tegen komen nou ja heel vaak
als je dingen zit te planten of ergens rond het
aarde zit t lopen. De schooltuin is een hele
leuke plek!

De regenworm is ook een dier zonder botten.
Raar he? Maar het is toch waar. De
regenworm heet de regenworm omdat je hem
vaak tegenkwam in de regen. De regenworm
is een bijzonder worm! De regenwormen
kunnen niet tegen zonlicht. Want de
regenwormen houden niet van de zon.
Daarom leven ze onder de aarde.

