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DIRECTIE PRAATJE
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Niet alleen onder schooltijd is er weer ruimte voor leuke dingen. Ook de
naschoolse activiteiten zijn deze herfst weer volop van start gegaan. Zo is
bijvoorbeeld kleuterdans weer van start gegaan en zijn we dit jaar gestart
met schaaklessen voor de bovenbouw groepen. Het naschools
sportprogramma Multisport is weer gestart, kinderen in de middenbouw
konden zich opgeven voor de Natuurclub waarbij ze in de omgeving van
de school op zoek gaan naar stadsnatuur en voor de kleuters is er
kleuterdans. Ook het Kinderpersbureau met meester Boy is na de
zomervakantie direct weer volop gaan bloggen over allerlei interessante
onderwerpen en ontmoetingen. Neemt u vooral een kijkje op hun website
Kikkerpedia – Het kinderpersbureau van de Johannesschool in
Amsterdam Osdorp! (wordpress.com) Die is zeker de moeite waard!
De drijvende krachten achter het organiseren van al deze leuke activiteiten
na schooltijd zijn juf Ivana (naschools sportcoördinator) en juf AnneMarijke (cultuurcoördinator). We zijn superblij dat zij zo’n leuk naschools
programma realiseren.
Wilt u uw kind ook een keer laten deelnemen aan een leuke lessenserie
houdt u dan vooral Parro in de gaten. Vol = vol dus wees er snel bij.
Wij vragen als school géén ouderbijdrage want we vinden dat alle kinderen
mee moeten kunnen doen. De activiteiten zijn dus voor alle kinderen altijd
gratis. We verwachten natuurlijk wél dat u zorgt dat uw kind er altijd is en
de lessenserie afmaakt.
Met vriendelijke groet,
Annelies Verkade
Directeur

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

Agenda
november /
december
11 november: St
Maartenviering alleen
voor de leerlingen in
de hal.
17 november:
Studiedag, alle
leerlingen vrij!
3 december:
Sinterklaasviering,
school om 12.15 uur
uit
22 december: ’s
Avonds kerstdiner
23 december:
Kerstviering
24 december: Alle
leerlingen vrij, start
kerstvakantie
10 januari: eerste dag
na de vakantie

SAMENSTELLING OMR

OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK

Een nieuw gezicht

Van 22 november tot 3 december

De medezeggenschapsraad van de
Johannesschool bestaat uit een
personeelsgeleding en een oudergeleding.

Als ouder wilt u dat uw kind zich zo fijn
mogelijk voelt bij ons op school. En dat u als
ouder tevreden bent over de kwaliteit van ons
onderwijs. Omdat we dit zo goed mogelijk in
de gaten willen houden, ontvangt u
binnenkort een mailtje van ons met een
vragenlijst. Deze vragenlijst gaat over onze
manier van werken en uw visie hierop. De
antwoorden op deze lijst helpen ons
ontdekken wat er goed gaat en wat
belangrijke aandachtspunten zijn. Op die
manier kunnen we ons onderwijs zo goed
mogelijk op de behoeften van uw kind blijven
afstemmen.
Uw mening is belangrijk voor ons. Het
invullen van de vragenlijst kost slechts enkele
minuten. U krijgt vanzelf een uitnodiging
toegestuurd. Hartelijk dank alvast!

De oudergeleding heeft sinds het begin van
de dit schooljaar een nieuw lid. Hieronder
stelt zij zich voor:
Mijn naam is Ülkü Yücel-Öztürk
41 jaar oud ik ben moeder van
een zoon in groep 7 en dit
schooljaar start ik als lid van de
M.R. De reden dat ik me
hiervoor heb aangemeld is om
namens de ouders, in de M.R. mee te denken
en te adviseren over het beleid van de
school, zodat we er samen voor zorgen dat
alle kinderen en leerkrachten met plezier naar
school gaan en zich op hun eigen niveau
kunnen ontwikkelen. Samen met de andere
leden van de M.R. hoop ik een bijdrage te
kunnen leveren aan het goed functioneren
van onze school.
CORONA-UPDATE

Klassen en leerlingen in quarantaine
Sinds de laatste nieuwsbrief zijn er géén
groepen in quarantaine geweest.
Omdat de besmettingscijfers weer oplopen en
ook de ziekenhuisbezetting toeneemt, willen
we als school voorzichtig zijn.
Ook willen we voorkomen dat er een groep in
quarantaine moet, waardoor alle kinderen
school missen. Een groep moet in
quarantaine bij 3 of meer besmettingen.
We vragen u daarom om elkaar in en om de
school de ruimte te geven en de 1,5 meter te
respecteren. Daarnaast verzoeken we u om
weer een mondkapje te dragen in de school.
Verder herinneren wij u er aan dat u ook bij
regen níet in de wintertuin mag wachten.
Neemt u a.u.b. een paraplu mee.

OUDER EN KIND ADVISEUR

Een nieuw gezicht
Heb je vragen over de opvoeding of het
opgroeien van je kind? Of heb je zorgen over
de situatie thuis of op school? In Amsterdam
is aan iedere school een ouder- en
kindadviseur verbonden. De professionals
van het Ouder- en Kindteam zijn
onafhankelijk van school, afspreken kan op
school, in de wijk of thuis.
Mijn naam is Ellen Vink en ik werk sinds
januari 2015 bij het Ouder- en Kindteam
Osdorp.
Dit schooljaar ben ik begonnen als ouder- en
kindadviseur op de Johannesschool.

Vragen die je hebt kunnen gaan over je kind
(bijvoorbeeld eten, slapen, pesten, druk of
juist teruggetrokken gedrag) of de
gezinssituatie (denk aan ruzie, scheiding,
verlies). Samen kijken we dan wat er speelt
en wat bij jullie past. Wil je gewoon informatie
en advies of misschien een training voor kind
of ouder? Daarvoor kun je ook bij mij terecht.
Voor vragen over de ontwikkeling en
gezondheid van je kind ben je welkom bij
jeugdverpleegkundige Yamina Karimi
(ykarimi@ggd.amsterdam.nl) of jeugdarts
Jorijn Borst.

•
•

Dobbelsteen
Opdrachtenblaadje / afbeelding uit
deze nieuwsbrief

Hoe ga je te werk?
• Pak de dobbelsteen en gooi 3x.
• De eerste worp is voor de
hoofdpersoon (kolom 1), de tweede
worp voor de plaats (kolom 2) en de
derde worp voor de situatie (kolom 3).
• Schrijf de zin die je hierdoor krijgt op
het papier met lijntjes.
• Doe dit 5x achter elkaar en je hebt je
eigen fantasie verhaal!

Je kan ook langsgaan bij het Ouder- en
Kindteam in jouw wijk. Lees meer op
oktamsterdam.nl. Hier kan je ook (anoniem)
chatten, het adres opzoeken van het team in
jouw wijk en de gegevens van de ouder- en
kindadviseur op school. Hier vind je ook
trainingen voor jezelf of je kind zoals een
opvoedcursus of leren opkomen voor jezelf.
Je bent welkom!

Ellen Vink
06 50949833
e.vink@oktamsterdam.nl
KIND EN MOTORIEK

Tip om thuis te oefenen
Van Wendy Ham, de oefentherapeut van
Kind en Motoriek ontvingen we bijgaande
oefening.
Story-time
Een spannend fantasieverhaal, wie vindt dat
nu niet leuk! Met deze opdracht kan je je
eigen fantasie verhaal maken, lees snel
verder!
Wat heb je nodig?
• Papier met lijntjes
• Pen / potlood en gum

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 3
We praten dingen uit
Zoals u weet staat er iedere maand een
schoolregel centraal. Deze maand werken we
aan schoolregel 3:
We praten dingen uit
•

•
•
•

Eerst probeer ik zelf dingen uit te
praten, pas daarna haal ik de
juf/meester erbij.
We praten ruzies uit op een rustige
toon.
We lossen ruzies op school op en we
melden ze in M5.
We lossen ruzies op met onze mond.

PRIVACYVOORKEUREN

Aanpassen via Parro
Sinds enkele jaren is er wetgeving rondom de
privacy, de zogenaamde AVG wet. Als school
willen wij daarom graag weten of uw kind
gefotografeerd of gefilmd mag worden en via
welke kanalen wij dit materiaal eventueel
mogen delen. Bijvoorbeeld alleen in de eigen
groep via Parro of ook in de Nieuwsbrief of op
Facebook.
U kunt dit zelf aangeven in Parro. U gaat
hiervoor in de Parro app naar
‘privacyvoorkeuren’, daarna wijst het zich
vanzelf.
Dank voor het doorgeven!
INRICHTING NIEUWE SCHOOLPLEIN

Start van de werkzaamheden
Het is al een tijd geleden dat we samen met
de Gemeente Amsterdam en De Globe een
informatie- en inventarisatie bijeenkomst
hebben georganiseerd voor ouders,
leerlingen en andere geïnteresseerden m.b.t.
de herinrichting van het plein voor De Kikker.
Op maandag 29 november is het zover! Na
jaren van voorbereidingen start de aannemer
met de werkzaamheden voor het herinrichten
en vergroenen van ons schoolplein.
Dat betekent dat grote delen van het plein tot
begin maart afgesloten zullen zijn. Natuurlijk
geeft dat wat hinder maar uiteindelijk krijgen
we er een mooi, groen en uitdagend

schoolplein voor terug. Hierin zijn straks
naast veel bomen, planten en bloemen ook
een grote, houten klimtoren met glijbaan te
vinden en een wadi (waterspeelplaats).
Een bijzonder weetje is dat de
Johannesschool en onze buren van De Globe
straks over het grootste, groene plein van
Amsterdam beschikken 😊.
NIEUWS VAN ASLAN

Onze vaste partner voor cultuur
Aslan Muziekcentrum wint
Amsterdamprijs voor de Kunst 2021!
Vol blijdschap delen we mee dat we
uitgeroepen zijn tot winnaar in
de categorie Bewezen Kwaliteit van
de Amsterdamprijs voor de Kunst 2021, de
belangrijkste kunstprijs van Amsterdam. Dat
heeft het Amsterdams Fonds voor de
Kunst (AFK) gisteren tijdens de uitreiking
bekendgemaakt in het Internationaal
Theater Amsterdam (ITA). We ontvingen de
prijs in aanwezigheid van wethouder kunst
en cultuur, Touria Meliani en AFKdirecteur Laurien Saraber.
Aslan Muziekcentrum werd door de jury
direct tot winnaar benoemd in de categorie
Bewezen Kwaliteit. De andere winnaars
zijn Cherella Gessel in de categorie
Stimuleringsprijs en Documentaire
Klassen van makers Ester Gould en Sarah
Sylbing in de categorie Werk van het
Jaar. We feliciteren hen van harte!
Jaarlijks kent het AFK de Amsterdamprijs
voor de Kunst toe aan drie kunstenaars of
instellingen die een bijzondere en
stimulerende bijdrage leveren aan de kunst
in de hoofdstad. De prijs bestaat uit een
geldbedrag van €35.000,- en een bijzondere
keramische sculptuur: ‘Skyline Remix’ van
kunstenaar Tim Breukers.

