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DIRECTIE PRAATJE
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Wat fijn dat we weer activiteiten mogen organiseren in de school waar ook
ouders bij mogen zijn! Zo wordt het stapje voor stapje weer steeds
normaler in de school.
Volgende week start de Kinderboekenweek en het thema dit jaar is
‘Worden wat je wil’. Tijdens deze week gaan we werken over allerlei
verschillende beroepen en mogen de kinderen lezen, werken en dromen
over wat ze willen worden als ze later groot zijn.
We trappen de week op dinsdag 5 oktober feestelijk af met alle leerlingen
samen in de aula. Uw kind mag die dag verkleed naar school komen als
brandweerman, dokter, kok, kunstenaar of ieder ander beroep dat je maar
bedenken kunt.
Op donderdag 14 oktober bent u welkom in de school voor de afsluiting.
U hoort hier binnenkort meer over van juf Marga Prins.
Op 6 oktober gaan we met groep 8 op schoolkamp. Iets dat we hebben
moeten missen het afgelopen jaar. Gelukkig kan dit nu ook weer
doorgaan. Juf Anne-Marijke, juf Wahiedan, juf Ivana en ik zelf zullen
meegaan naar Egmond aan Zee. We hebben er allemaal zin in en we
laten in de volgende nieuwsbrief natuurlijk weten hoe het geweest is!

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: aftrap
Kinderboekenweek
6 t/m 8 oktober:
schoolkamp groep 8
6 oktober:
boekenkraam in
school
7 oktober: inloopochtend
14 oktober: afsluiting
Kinderboekenweek
15 oktober
studiedag: leerlingen
vrij
16 oktober: start
herfstvakantie

CORONA-UPDATE

Klassen en leerlingen in quarantaine
Sinds de laatste nieuwsbrief is er één groep
in quarantaine geweest wegens een
coronabesmetting in de groep. De kinderen
hebben tijdens de quarantaine online
onderwijs gehad.
Inmiddels zijn er versoepelingen en hoeft de
groep niet meer bij één besmetting in
quarantaine.
OPROEP

Reservekleding
Regelmatig komt het voor dat één van onze
jongste leerlingen een ongelukje heeft. De
kinderen krijgen dan een schone broek en
onderbroek van school. Helaas komt de
reservekleding niet altijd weer terug naar
school waardoor wij soms misgrijpen als we
droge kleding nodig hebben. Wilt u daarom er
voor zorgen dat u de reservekleding
gewassen weer teruggeeft aan school?
Mocht u thuis broeken en/of onderbroeken
hebben liggen in de maten 110 tot en met
128 die u niet meer gebruikt? Wij zijn er heel
blij mee!
Bedankt namens de kleuterjuffen!
KIND EN MOTORIEK

Tip om thuis te oefenen
Van Wendy Ham, de oefentherapeut van
Kind en Motoriek ontvingen we bijgaande
oefening.
Woordzoeker
Woorden zoeken is leuk, maar hoe leuk is het
om zelf een woordzoeker te maken! Lees
snel verder om te zien hoe je dit doet!
Wat heb je nodig?
• Papier met hokjes
• Pen
• Kleurpotlood

Hoe ga je te werk?
• Teken een vierkant op je papier met
hokjes (ongeveer de helft van het
papier).
• Schrijf tien woorden in dit vierkant.
Elke letter van het woord krijgt een
eigen hokje.
• Je mag de woorden van boven naar
beneden, van links naar rechts of
schuin schrijven.
• Schrijf de tien woorden ook onder het
vierkant.
• Vul vervolgens de lege hokjes op met
alle letters uit het alfabet.
• Laat iemand anders de woorden
zoeken!
Altijd op de hoogte blijven van Kind en
Motoriek en interessante speltips ontvangen?
Volg ons dan op Instagram, gebruikersnaam
kindenmotoriekdecreatievetuin
En/of like ons op
www.facebook.com/kindenmotoriek

SCHOOLREGEL 2
Iedereen hoort erbij
Zoals u weet staat er iedere maand een
schoolregel centraal. Deze 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.

CYBERSOEK

De school voor ouders – aanbod
taalles
Wil je graag je Nederlands verbeteren maar
heb je nog jonge kinderen thuis waardoor je
moeilijk van huis kan? We kregen bijgaand
interessant aanbod via cybersoek.
De school voor ouders online
Deze 8-weekse gratis taal/digitaal cursus is te
volgen via WhatsApp en een werkboek per
post. De cursus is daarom ook heel
laagdrempelig te volgen voor ouders met
weinig digitale kennis.
Optioneel zijn er wekelijks, verdiepende
lessen te volgen via Zoom. De cursus is
opgezet tijdens de eerste lockdown,
inmiddels hebben er meer dan 300 ouders
aan meegedaan. Omdat ouders in een klein
groepje (5 ouders) gekoppeld worden aan
een taalcoach, is er veel persoonlijke
aandacht en wekelijks live contactmomenten
via WhatsApp videobellen.

Voor wie:

Anderstalige ouders (NT2): niveaus A1 t/m
B2 - ook laaggeletterde ouders kunnen
meedoen (NT1). Ouders worden ingedeeld
op taalniveau, ontvangen ook een werkboek
passend bij hun taalniveau. De cursus is niet
geschikt voor beginners. Basis Nederlands
begrijpen en spreken is nodig.
Wel hebben we beperkte plekken voor
beginners, met aangepaste lessen. Informeer
naar de mogelijkheden.

Wat oud-cursisten zeggen over De school
voor ouders online:
Moeder A.: “Voor ik deze cursus volgde,
dacht ik alleen over taal te leren, maar ik heb
heel veel andere dingen geleerd. Dat is
handig voor ons leven. Ik deed het met
plezier.”
Vader O.: “Mijn zelfvertrouwen is
omhooggegaan.”
Moeder W.: “Ik ben echt tevreden over wat ik
heb geleerd en over de goede begeleiding.”
Vader S.: “Ik heb van jullie heel veel dingen
geleerd en heb nu vertrouwen in mezelf”
Moeder I. : “Voor mij was het echt
interessant, contact met andere mensen,
ervaringen delen.”
Moeder Y.: “Het geeft me beetje licht in het
donker.”

Moeder R.: “Deze cursus zouden eigenlijk
alle ouders die nieuw in Nederland zijn
moeten volgen.”

Eerstvolgende startdatum:
25 oktober 2021 (in de twee weken
voorafgaand vinden er intakegesprekken
plaats). Aanmelden het liefst voor 10 oktober
2021. Bij Jeditah: jeditah@cybersoek.nl of 06
12 574 309.
Meer informatie is te vinden in een filmpje dat
te vinden is op De school voor ouders online start oktober 2021 - YouTube

De school voor ouders is een project van
Cybersoek. www.cybersoek.nl ONTMOETEN
DELEN TAAL COMPUTER

