
 
DIRECTIE PRAATJE   

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

Sint is al bijna weer terug naar Spanje en Kerst staat voor de deur. 

We kijken terug op een speciale maar heel gezellige Sintviering. Wilt u 

samen met uw kind nog nagenieten? Check dan onze facebooksite! 

In de groepen 1 t/m 4 en de nieuwkomersgroep hebben alle kinderen een 

mooi cadeau mogen kiezen uit de zak en de groepen 5 t/m 8 hebben 

prachtige surprises voor elkaar geknutseld. 

We gaan er vanuit dat de school tot aan de kerstvakantie open mag 

blijven. Hopelijk hoeven er tot de vakantie niet al te veel kinderen thuis te 

blijven in verband met quarantaine of een zieke leerkracht. 

Het kerstdiner wordt dit jaar in verband met de avond lockdown een 

kerstlunch. U hoort hier later meer over van juf Marga Prins, de drijvende 

kracht achter alle vieringen op de Johannesschool. 

Daarnaast wil ik alvast vertellen dat op de laatste schooldag voor de 

kerstvakantie (donderdag 23 december) de school om 12.15 uit gaat. Dit 

staat anders in de jaarplanning. 

 

Met vriendelijke groet, 

Annelies Verkade  

Directeur 
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Agenda 

december 

 
5 december: 
Pakjesavond 
 
22 december: 
kerstlunch 
 
23 december: 
kerstviering, school 
om 12.15 uur uit 
 
24 december: Alle 
leerlingen vrij, start 
kerstvakantie 
 
10 januari: eerste dag 
na de vakantie 
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JUF WAHIEDAN 

Met pensioen 
 
Na 42 jaar gewerkt te hebben, is de tijd voor 

mij aangebroken om het rustig aan te doen. 

26 jaar geleden kwam ik op de 

Johannesschool werken. Het was voor mij al 

gauw duidelijk dat ik tot mijn pensioen op 

deze school zou blijven. De Johannesschool 

voelde als een warm bad. 

Ik voelde me gewaardeerd door ouders en 

kinderen van de Johannesschool. 

In de afgelopen 26 jaar heb ik veel gezinnen 

in Osdorp leren kennen. Hier heb ik fijne 

herinneringen aan over gehouden. 

In de loop der jaren heb ik met veel ouders 

een fijne band opgebouwd. Ik ben dankbaar 

dat ik vele jaren mocht bijdragen aan de 

ontwikkeling van kinderen in Osdorp. Dat heb 

ik met veel plezier, warmte en liefde gedaan. 

Zo was ik bij vele leerlingen die les van mij 

gehad hebben nog op kraamvisite geweest. 

Ik ga lekker met pensioen en hoop veel tijd 

door te brengen met mijn familie en geliefden. 

Bedankt voor het vertrouwen dat u in mij 

heeft gehad.  

Ik wens alle kinderen van onze school een 

fijne toekomst toe.  

Juf Wahiedan 

 

Noot vanuit het team 
 

Juf Wahiedan is een zeer gewaardeerde 

leerkracht en collega en we gaan haar enorm 

missen. 

De leerlingen nemen afscheid van juf 

Wahiedan op haar laatste werkdag op 

woensdag 22 december.  

Wilt u haar ook gedag zeggen? Dat kan na 

schooltijd om 14.15 uur op het plein. 

CORONA-UPDATE 

Klassen en leerlingen in quarantaine 

Sinds de laatste nieuwsbrief zijn er géén 
groepen in quarantaine geweest. 
 
We hebben wel het gevoel dat er wellicht 
besmettingen onder de radar blijven. 
 
Wilt u daarom écht een zelftest doen met uw 
kind bij milde klachten? Bij een negatieve 
zelftest mag uw kind weer naar school 
volgens het nieuwe beleid. We hebben als 
school begrepen dat de overheid zelftesten 
beschikbaar stelt voor kinderen in de 
bovenbouw. Zodra we deze binnen hebben, 
hoort u dat van ons. 
Wilt u uw kind niet laten testen? Wacht dan 
altijd tot de klachten 24 uur voorbij zijn. 
 
Als de klachten erger worden of lang 
aanhouden, verwachten we dat u een 
afspraak maakt voor een test bij de GGD. 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
WISSEL VAN DE WACHT IN GROEP 4A 

Vertrek juf Tetsje 

Ook juf Tetsje gaat ons na de herfstvakantie 

verlaten. Zij heeft een baan gevonden op een 

school dicht bij haar huis met het OGO 

schoolconcept. Dit sprak haar altijd al aan en 

daarom heeft zij besloten om te solliciteren.  

Ze gaat de kinderen van groep 4A erg missen 

en komt zeker nog eens langs om gedag te 

zeggen. 

Als collega’s wensen we juf Tetsje heel veel 

succes in haar nieuwe baan!  

U kunt juf Tetsje gedag zeggen op haar 

laatste werkdag op donderdag 23 december 

om 12.15 uur op het plein. 

De opvolger van juf Tetsje is juf Juditsia 

Ristie. Juf Juditsia heeft al kennis gemaakt 

met de kinderen. Zij start op maandag 10 

februari. 



TEVREDENHEIDSONDERZOEK 

Reminder 

U heeft allen een uitnodiging via de email 

gehad voor de tevredenheidspeiling. Helaas 

hebben nog niet alle ouders deze ingevuld.  

Uw mening is belangrijk voor ons dus we 

zouden het op prijs stellen als u dit alsnog 

doet. 

KIND EN MOTORIEK 

Tip om thuis te oefenen 

Van Wendy Ham, de oefentherapeut van 
Kind en Motoriek ontvingen we bijgaande 
oefening. 
 
Wie maakt de langste slang? 
Hoe leuk is het om je eigen kleurrijke slang te 
knutselen? Zit je in groep 2? Versier de slang 
dan met figuurtjes en cijfers.  
Zit je in groep 3? Misschien lukt het al om er 
patronen en woorden op te maken? Zit je in 
groep 4 of hoger? Versier de slang dan met 
woorden. 
 
Wat heb je nodig? 

- Potloden/ stiften 
- Gekleurd papier 
- Een schaar 
- Lijm 

 

 
 
 
Hoe ga je te werk? 

Je knipt ongeveer 8 stroken van het 

gekleurde papier. 

Iedere strook versier je met figuurtjes, 

patronen of woorden. 

Hoeveel woorden weet jij die over de jungle 

gaan?  

Plak de uiteinden van één strook aan elkaar 

vast.  

 

Doe hetzelfde met de andere stroken, maar, 

let op, haal iedere strook steeds eerst door de 

vorige.  

Als de slang af is maak je oogjes en knip je 
een tong. Nu is de slang af! 

 
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 4 

We zorgen voor onze omgeving 

Zoals u weet staat er iedere maand een 
schoolregel centraal. Deze maand werken we 
aan schoolregel 3: 
 

We zorgen voor onze omgeving 

• We houden de lokalen, gangen, hallen 

en toiletten netjes. 

• We houden de omgeving van de 

school netjes. 

• We zijn voorzichtig met de spullen, ook 

van een ander. 

• Als we iets willen lenen, vragen we dat 

eerst. 

• We gaan zuinig met materialen om. 

• We eten en drinken niet bij de 

computers. 

NIEUWS VAN HET KINDERPERSBUREAU 

Klimaatmars 

Onze bovenbouwleerlingen en onze oud-

leerling Chaimae maken zich zorgen over het 

klimaat. Bij het kinderpersbureau van meester 

Boy bedenken ze oplossingen. Hieronder hun 

verhaal 

http://www.facebook.com/kindenmotoriek


Wij hebben deze spandoeken/slogans 
bedacht en gemaakt voor de Klimaatmars 
van 6 november op de Dam op te 
demonstreren voor een beter klimaat! Tijdens 
de klimaatmars hebben Magaritta en 
Chaimae de spandoeken op de Dam aan 
kinderen gegeven die geen spandoek 
hadden. Die mochten ze zelf uitkiezen en de 
kinderen hebben daar de Klimaatmars 
meegelopen! Het was heel bijzonder! Wij 
konden niet naar de klimaatmars maar nu 
waren we er toch bij! 

 

Groetjes Melis, Salsabil, Hermela, Maha, 
Ruya, Raffaella, Melek, Rania en Ranya, 
Ouais, Chaimae en Boy 

 

 

 

 

 

 

Foto: Chaimae in de fruittuinen van West met 

haar plan voor het Amsterdamse voedselbos 

waarvoor zij een aantal weken geleden werd 

geïnterviewd in de Jeugdjournaal 

klimaatspecial. 

 


