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DIRECTIE PRAATJE
Beste ouder(s) en verzorger(s),
We zijn weer gestart! Ondanks de natte zomer hopen we dat iedereen
gezond en uitgerust aan dit nieuwe schooljaar is begonnen.
Het team heeft er in ieder geval heel veel zin in!
In deze nieuwsbrief praten we u kort bij over de ontwikkelingen op school.
We zijn gelukkig met een volledige bezetting gestart en ondanks de
berichten over de eerste Amsterdamse schoolklassen die al weer in
quarantaine moeten wegens een besmetting, is het op dat gebied rustig in
de school.
Om dat zo te houden, vragen wij u vriendelijk om goed te letten op de
afspraken die we hebben over afstand houden. In de ochtend is het nog
steeds de bedoeling dat u achter de regengoot afscheid neemt en uw kind
zelfstandig naar binnen of naar de leerkracht loopt. Ook in de middag blijft
u áchter de goot.
Heel begrijpelijk dat de regels wat weggezakt zijn maar we vinden het
belangrijk dat ons personeel afstand kan houden. Zo zorgen we dat het
team gezond blijft en er zo min mogelijk klassen thuis komen te zitten deze
herfst.
Wederom heel hartelijk dank voor uw begrip en medewerking!
Met vriendelijke groet,
Annelies Verkade
Directeur

Telefoon 020 619 0466
Email johannesschool
@amosonderwijs.nl
johannesschool.com
Bankrekening: NL71
RABO 015 803 5542

Agenda
september /
oktober
5 oktober: start
Kinderboekenweek
6 t/m 8 oktober:
schoolkamp groep 8
15 oktober
studiedag: leerlingen
vrij
16 oktober: start
herfstvakantie

CORONA-UPDATE

ZIEKMELDEN

Klassen en leerlingen in quarantaine

Nu ook via Parro

Er is dit schooljaar nog geen leerkracht
afwezig geweest door corona. Ook was er
geen uitval als gevolg van quarantaine op
advies van de GGD.

Zoals u weet is Parro het ouderportal
waarmee de school communiceert met u als
ouder / verzorger.

STARTGESPREKKEN

Weer gewoon op school!
We zijn blij dat ouders weer gewoon in school
mogen komen voor een oudergesprek. Hierbij
houden we natuurlijk nog wel anderhalve
meter afstand.
Via Parro heeft u informatie gehad over de
startgesprekken die in september worden
gehouden. Het doel van het gesprek is
kennismaking tussen leerkracht, leerling en
ouder. Daarnaast kijkt de leerkracht samen
met het kind naar de doelen voor het komen
de jaar. Neemt u hiervoor alstublieft het
ingevulde formulier mee naar het gesprek.
Uw kind krijgt dit van de juf of meester mee
naar huis.
U kunt zich inschrijven op uw voorkeurstijdsip
via Parro. De uitnodiging hiervoor komt één
dezer dagen.
OUDER INFORMATIEAVOND

Ook dit jaar een film
De gebruikelijke algemene ouderinformatie
avond kan helaas dit jaar nog niet door gaan.
Zelfs als we maar één ouder per kind
toestaan wordt het te druk in de groep
waardoor er onvoldoende afstand kan worden
gehouden tussen de volwassenen onderling.
Om toch alvast een kijkje te kunnen nemen in
de groep, ontvangt u deze week via Parro
een filmpje van de leerkracht van uw kind.
Hierin vertelt hij of zij u wat over de
methodes, de leerstof en de afspraken in de
groep.

Naast de bekende berichten en chatfunctie
kunt u nu ook uw kind ziekmelden via Parro.
De ziekmelding staat dan meteen in ons
leerlingvolgsysteem en de leerkracht ziet dit
in de ochtend.
U gaat hiervoor in Parro naar ‘Acties’ en dan
naar ‘Absentie melden’. Vanaf hier wijst het
zichzelf.
Fijn als u de ziekmelding vóór 8.45 uur
doorgeeft. Zo raken er geen kinderen buiten
beeld.
NIEUWE METHODE VOOR VOORTGEZET
TECHNISCH LEZEN

Estafette 3
Dit schooljaar zijn wij gestart met een nieuwe
methode voor voortgezet technisch lezen. Uw
kind werkt met deze methode vanaf groep 4.
De leerkrachten hebben in de laatste week
van de zomervakantie al een studiedag
gehad waarbij zij getraind zijn in het gebruik
van de nieuwe methode.
We hebben als team voor deze methode
gekozen omdat er naast technisch lezen ook
veel aandacht is voor begrijpend lezen en
leesplezier. Dat is heel belangrijk om er voor
te zorgen dat uw kind een goede lezer wordt.

SCHOOLREGEL 2
Iedereen hoort erbij
Zoals u weet staat er iedere maand een
schoolregel centraal. Deze maand werken we
aan schoolregel 1:
We zijn rustig in de school
•
•
•
•

We lopen rustig en zijn stil op de
gangen.
We lopen rustig in de klas.
We lopen rustig rechts op de trap.
Als ik een andere klas binnenkom, dan
klop ik netjes aan en wacht ik tot de
leerkracht tijd heeft.

GOUDEN WEKEN

Groepsvorming
Om goed te kunnen leren, is het belangrijk
dat je je fijn voelt in de groep. Ieder kind moet
het gevoel hebben dat hi of zij erbij hoort.
Daarom worden er de komende vier weken
veel groepsvormende activiteiten en
energizers gedaan in elke groep. Hierbij
moeten de kinderen samenwerken en leren
ze elkaar en de leerkracht beter kennen.
De school gebruikt verder als ondersteuning
van het sociale klimaat in de groep de
methode Leefstijl.

OUDERBIJDRAGE 2021 – 2022

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.

Omdat afgelopen schooljaar de vieringen zo
veel als mogelijk zijn doorgegaan, zijn er ook
gewoon kosten gemaakt die we betaald
hebben uit de oudergelden.
Vorig jaar is er voor slechts 8% van de
leerlingen ouderbijdrage betaald. U begrijpt
vast dat dat betekent dat we in de nabije
toekomst keuzes zullen moeten maken in wat
er nog wél of niet kan voor de komende
vieringen. We hopen daarom dat dit
schooljaar weer alle ouders de ouderbijdrage
van 30 euro 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.

