
 

DIRECTIE PRAATJE   

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

Wat heerlijk! Het is al weer langer licht, de lente is in aantocht en qua 

maatregelen gaan we voor een groot gedeelte terug naar normaal. We 

gaan dan ook een heerlijke tijd tegemoet waarin we ook ons nieuwe 

schoolplein in gebruik gaan nemen. 

Zoals jullie allemaal kunnen zien, vorderen de werkzaamheden gestaag. 

Het grove werk is bijna gedaan en over enkele weken gaan de planten en 

de grasmatten de grond in. Daarna komen de nieuwe speeltoestellen nog 

en dan is het plein helemaal klaar! 

Een groen schoolplein heeft veel voordelen. Het is er avontuurlijk spelen, 

dat stimuleert de creativiteit van kinderen en het zorgt voor minder 

conflicten. 

In het begin is een groen speelplein nog wel wat kwetsbaar doordat de 

planten en het gras tijd nodig hebben om goed wortel te schieten. We 

zullen de kinderen daarom onder schooltijd stimuleren om voorzichtig met 

het  groen om te gaan en vooral ook geen afval op de grond te gooien om 

het plein schoon en netjes te houden. 

Helpt u ons hier ook mee na schooltijd?  

Met vriendelijke groet, 

Annelies Verkade  

Directeur 
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Evertsweertplantsoen 
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1069 RK Amsterdam 
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Agenda februari / 

maart 

 
19 t/m 27 februari: 
voorjaarsvakantie 
 
28 februari: 
studiedag, alle 
leerlingen vrij 
 
7 t/m 11 maart: 
rapportgesprekken 
 
14 maart: 
ouderbijeenkomst 
Lentekriebels 
 
18 maart: AMOS 
brede studiedag, alle 
leerlingen vrij 
 
21 t/m 25 maart: 
Week van de 
Lentekriebels 
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WEEK VAN DE LENTEKRIEBELS 

21 tot en met 25 maart 
 
Van 21 t/m 25 maart gaan we Lentekriebelen! 

De Week van de Lentekriebels is een 

landelijke themaweek en gaat vooral over 

liefde en vriendschap: een respectvolle 

omgang met elkaar.  

Deze week vindt altijd plaats wanneer de 

lente begint, omdat dan de bloemen weer 

beginnen te bloeien en er weer jonge dieren 

geboren worden. We krijgen lentekriebels in 

onze buik en raken vertederd door de 

prachtige ontwikkelingen in de natuur! 

In elke klas wordt er elke dag een les 

gegeven uit het bijbehorende lespakket. De 

lessen kunnen gaan over vriendjes maken, 

verschillen en overeenkomsten tussen 

jongens en meisjes, grenzen aangeven en 

elkaars grenzen respecteren, en 

ontwikkelingen van een baby’tje in de buik tot 

de veranderingen die plaatsvinden in de 

puberteit. Kinderen zijn daar zelf natuurlijk 

heel nieuwsgierig naar!  

 

De lessen passen bij de belevingswereld van 

de kinderen, en zijn bedoeld om kinderen een 

stevige basis te geven in zelfvertrouwen en 

een positief zelfbeeld. Elk kind is immers 

uniek en mag er zijn! Een belangrijk thema 

daarin is weerbaarheid: kunnen opkomen 

voor jezelf. Elk kind moet weten dat niemand 

zomaar aan zijn of haar lichaam mag komen 

als het kind dat niet wil. Daarnaast is het 

belangrijk dat kinderen weten en kunnen 

aangeven wat wél oké is. Zo worden kinderen 

weerbaar!  

Wij vinden dit thema als school erg belangrijk. 

Tegenwoordig krijgen kinderen via reclames, 

internet en andere media gemakkelijk een 

verdraaid en onrealistisch beeld van liefde en 

relaties, dat niet klopt met de werkelijkheid. 

Met de lessen in de Week van de 

Lentekriebels kunnen we daar de feiten 

tegenoverzetten, vanuit een positieve blik. Zo 

krijgen we een prettige sfeer, zowel in de klas 

als daarbuiten, waarin iedereen zichzelf mag 

zijn!  

Meer weten over deze themaweek? Op 14 

maart 2022 om 09.00 uur organiseert de 

GGD de ouderbijeenkomst Lentekriebels bij 

ons op school. Hier kunt u al uw vragen 

stellen over dit onderwerp aan Sjoukje Mos 

van de GGD. 

De ouderbijeenkomst mag gelukkig weer op 

school gehouden worden.  

Graag weten we hoeveel ouders we kunnen 

verwachten. Wilt u zich daarom svp 

aanmelden bij Juf Marga van de administratie 

(marga.klijnsmit@amosonderwijs.nl)  

 
EINDE MAATREGELEN 

Versoepelingen voor het basisonderwijs 

We hebben deze week allemaal in het nieuws 
kunnen horen over de op handen zijnde 
versoepelingen van de coronamaatregelen. U 
heeft de brief van ons bestuur AMOS hierover  
ontvangen. 
 
We kunnen dus gelukkig weer terug naar 
normaal. Dat betekent dat de ouders van de 
groepen 1 t/m 3 hun kind ’s morgens tussen 
8.35 uur en 8.45 uur weer naar de klas 
mogen brengen.  
De groepen 4 t/m 8 komen zelfstandig de 
school binnen via de tribune. 
Bij het uitgaan van de school worden alle 
kinderen naar buiten gebracht door hun eigen 
leerkracht.  
Ook de leerinloop zullen we weer gaan 
oppakken. Na de vakantie hoort u hier meer 
over van ons. 
 
BUURTTEAM 

Spreekuur op dinsdagochtend in de 

Johannesschool 

Goed nieuws! Het Buurtteam start met een 

inloopspreekuur op de Johannesschool. 

De buurtteammedewerker stelt zich 

hieronder aan u voor: 

mailto:marga.klijnsmit@amosonderwijs.nl


 

Hallo, 

Mijn naam is Saida Boujida. Ik ben werkzaam 

bij het Buurtteam Amsterdam Nieuw-west. 

Vanaf 1 maart 2022 ben ik elke 

dinsdagochtend aanwezig op de 

Johannesschool. Je kunt bij mij terecht voor 

informatie en vragen over formulieren, 

geldzaken en zorg. Heb je bijvoorbeeld hulp 

nodig bij: 

- Het aanvragen van toeslagen? 
- Het aanvragen van een stadspas? 
- Het invullen van formulieren? 
- Het aanvragen van zorg? 

 

Vanaf 8.30 uur vind je me op het schoolplein. 

Of maak een afspraak door het sturen van 

een mail of bericht naar: 

Saida Boujida 

06 57432227 

S.Boujida@ 
buurtteamamsterdamnieuwwest.nl 
 

Alles nog even op een rijtje: 

Wat: Inloopspreekuur Buurtteam Amsterdam 

Nieuw-West  

Wanneer: Elke dinsdagochtend van 8.30 tot 

11.45 uur 

Waar: Schoolplein of de ouderkamer van de 

Johannesschool op de derde verdieping 

 

CORONA-UPDATE 

Groepen en leerkrachten in 

quarantaine 

Sinds de kerstvakantie heeft ongeveer 50% 
van het team helaas corona gehad. Veel van 
de kinderen hebben hierdoor te maken gehad 
met interne of externe invallers en zelfs ook 
lesuitval. Gelukkig hebben we met de nodige 
flexibiliteit en creativiteit ook veel kunnen 
opvangen. 
Dank voor jullie begrip als ouders voor de 
uitval van sommige lesdagen. Hoewel het 
voor ons een extreme situatie is geweest, 
heeft het ook een flink beroep gedaan op 
jullie flexibiliteit. 
 
De vooruitzichten voor de komende tijd zijn 
gelukkig wat gunstiger en een aantal 
maatregelen zal waarschijnlijk los gelaten 
worden. Dat is super fijn maar helaas is 
corona nog niet weg uit Nederland. Om de 
continuïteit van het onderwijs te kunnen 
waarborgen, willen we zo veel mogelijk 
voorkomen dat onze leerlingen maar ook de 
leerkrachten worden bloot gesteld aan een 
(her)besmetting. 
Juist in de komende tijd vragen wij u daarom 
om alert te zijn op klachten bij uw kind en een 
zelftest te doen. 
 
Wilt u daarom een zelftest doen met uw kind 
bij milde klachten? Bij een negatieve zelftest 
mag uw kind gewoon naar school.  
Kinderen vanaf groep 6 krijgen zelftesten 
mee naar huis zodat zij twee keer per week 
een zelftest kunnen doen. Uiteraard beslist u 
als ouder hier zelf over met uw kind. 
Wilt u uw kind niet 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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OUDERGESPREKKEN EN NIEUW 
RAPPORT 

Bericht van intern begeleider Linda 

Koops 

Na een paar corona-rapporten hebben we 

eindelijk een nieuw rapport voor groep 3 t/m 

8! 

Het rapport  bestaat uit smileys (hoe beter het 

gaat, hoe vrolijker de smiley) en letters (g = 

goed, v= voldoende, m= matig, o= 

onvoldoende).  

Bij het rapport krijgt u apart een overzicht van 

de CITO toetsen. 

Bij de beoordeling van de kinderen letten we 

niet alleen op de toetsen, maar kijken we ook 

juist naar de inzet van het kind (doe je goed 

je best? Wil je graag leren?) en het inzicht 

(snap je goed wat je moet leren?) Een toets is 

zeker niet onbelangrijk maar het is ook een 

momentopname: dat geldt zeker in de 

afgelopen periode waarin heel veel kinderen 

hebben thuisgezeten. 

We hopen dat jullie het rapport net zo leuk 

vinden als wij (voor de lachende smileys 

moeten jullie zelf zorgen 😉) 

In de week van 7 tot en met 11 maart vinden 

de rapportgesprekken plaats. Uw kind krijgt 

die week zijn of haar rapport mee naar huis 

 
VERZUIMREGISTRATIE 

Bericht van intern begeleiders Brenda 

Timmers en Linda Koops 

Samen met de leerplichtambtenaar (Renata 

van der Molen) kijken de intern begeleiders 

naar het verzuim op school. 

Vaak zien we dat de meeste kinderen 

gelukkig bijna altijd op school zijn en een heel 

enkele keer ziek. 

Een enkele leerling wordt heel vaak ziek 

gemeld. Voor u als ouder is dat misschien 

een enkel dagje, wij tellen al die dagen bij 

elkaar op.  

Zo komt het voor dat een aantal kinderen al 

meer dan 4 weken school heeft gemist. 

Dat is zorgelijk!  

De kinderen waar wij ons zorgen om maken 

vanwege het verzuim willen wij laten 

oproepen bij de GGD. Hier moet u natuurlijk 

toestemming voor geven. 

We willen het hoge verzuim bij deze kinderen 

terugdringen en dit lukt alleen als school en 

ouders hierin samenwerken. 

Heeft u zelf zorgen over de gezondheid van 

uw kind? 

Laat het weten aan Brenda (groep 1 t/m 4) en 

Linda (groep 5 t/m 8). We kunnen dan samen 

kijken wat we voor het kind kunnen doen. 

Wij werken nauw samen met de 

schoolverpleegkundige (Yamina Karimi), 

jeugdarts (Jorijn Borst) en ouder kind 

adviseur (Ellen Vink). 

 
SCHOOLREGEL 6 

We laten elkaar prettig werken 

Zoals u weet staat er iedere maand een 
schoolregel centraal. Deze maand werken we 
aan schoolregel 6: 
 

We laten elkaar prettig werken 

• We zijn op school om te leren. 

• We houden ons aan de afspraken in 

de groep.  

• We houden ons aan de regels van het 

tafelschijfje en het stoplicht.  

• We werken door als er iemand binnen 

komt. 

• We negeren storend gedrag.  


