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Gestart! 

 

Een goede start! 

De eerste week zit er bijna op! Wat ontzettend fijn dat we alle 

kinderen weer mogen ontvangen op school. Ondanks de nog 

geldende maatregelen lijkt het op school toch een beetje 

genormaliseerd. Onderling dienen leerkrachten nog 1,5 meter 

afstand te houden, maar gelukkig hoeft dit niet meer bij de 

kinderen. De pauzes hanteren we ook weer zoals we dat 

gewend waren. De maatregelen met betrekking tot het 

brengen en halen blijven nog wel even van kracht, maar in het 

algemeen loopt dat goed. Fijn dat u als ouder ook de 1,5 meter 

afstand bewaard!  

Voor de start van deze schoolweek ie er hard gewerkt in de 

zomervakantie. De vloer in de aula en bij de bibliotheek zijn 

vernieuwd. Het ziet er prachtig uit. 

Afgelopen week werd ik overigens verrast met een 

welkomstgeschenk van de ouderraad en de gebedsgroep. Heel 

hartelijk dank!  

Er waren al wat vragen gekomen van ouders 

of ik een foto van mijzelf kan meesturen, zodat 

u weet hoe ik er uit zie.  Ik zal deze natuurlijk 

toevoegen.  

We hopen dat iedereen weer voldoende 

energie heeft opgedaan om aan een nieuw 

en goed schooljaar te beginnen.  

Ik wens iedereen een goed schooljaar, waarin we met elkaar 

onze missie waarmaken:  

SAMEN WERKEN, SAMEN LEREN, SAMEN SPELEN = SAMEN BETER! 

 

Geplande 

evenementen 

5-9-2020 

Kerk-schooldienst 09.30 

Gaat niet door 

8-09-2020 

SCHOOLFOTOGRAAF 

22-09-2020 t/m 25-09-2020 

Werkweek groep 8 

 

Belangrijke 

mededeling 

Controleert u in de Parro 

app uw privacy 

voorkeuren? Te vinden bij 

de instellingen.   
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Met vriendelijke groet, 

Leonoor Sleijser 

PARRO 

De schoolkalender is weer ingevoerd in Parro, zodat u weer 

helemaal op de hoogte bent.  

GYMNASTIEK 

Vanaf volgende week kunnen wij weer gebruik maken van de 

gymzaal. Denken jullie weer aan de gymspullen. Op 

maandagmiddag wordt er gegymd door groep 3, 4 en 7/8, op 

vrijdag door groep 5/6. 

VERVANGING ZIEK PERSONEEL 

Zoals u ook in de brief vanuit het bestuur heeft kunnen lezen en 

de berichtgeving vanuit de media, is het organiseren van 

vervanging bij ziekte een zeer grote uitdaging. Ook wanneer 

een leerkracht klachten heeft en normaliter gewoon zou komen 

werken, mag nu niet komen en moet zich eerst laten testen. 

Deze week zijn we hiermee al direct geconfronteerd. Juf Marijke 

heeft helaas klachten, maar zij kan zij pas dit weekend een test 

laten uitvoeren. Zoals het er nu naar uitziet zal de uitslag 

maandag nog niet binnen zijn en hebben we dus vervanging 

nodig. Voor nu is het gelukt eventuele vervanging voor 

maandag te regelen, maar de ‘griep’-maanden moeten nog 

komen…. 

We hopen dan ook snel op een regeling waarin de vitale 

beroepen voorrang kunnen krijgen en wij sneller weten of een 

leerkracht weer mag komen werken.  Dit betekent dat wij er 

waarschijnlijk ook niet aan ontkomen om een groep thuis te 

laten blijven. Wij hopen op uw begrip hiervoor.  

WERKWEEK 

Gelukkig kan de werkweek voor groep 8 doorgaan. Natuurlijk 

worden de nodige maatregelen getroffen en hopen we dat 

iedereen gezond blijft, zodat iedereen mee kan gaan. 

GELD 

In de komende weken kunt u de volgende brieven verwachten:  

 

 

SCHOOLFOTOGRAAF 

dinsdag 05-09-2019 

Van alle leerlingen worden 

portretfoto’s gemaakt. 

Aansluitend worden de 

verschillende groepsfoto’s 

gemaakt. Ook zullen foto’s 

gemaakt worden van 

broertjes en zusjes die op 

school zitten. (Dit jaar zal de 

achtergrond wit zijn, zodat u 

rekening kunt houden met 

kledingkleur) 

Denkt u eraan de privacy 

instelling in Parro goed in 

testellen met betrekking tot 

de fotograaf! Overigens 

worden groepsfoto’s niet 

gebruikt voor bijvoorbeeld 

de schoolgids).  

SCHOOLTUIN VRIJWILLIGER(S) 

In de vakantie heeft ook het 

onkruid weer zijn best 

gedaan. Er is wel flink 

gesnoeid, het gras is 

gemaaid (DANK) De 

klusochtenden zijn 

ingepland. Het meest 

ideaal zou zijn, wanneer er 

een groepje vrijwilligers af 

en toe wat onkruid wil 

wieden, zodat het 

makkelijker bij te houden is. 

Weet u iemand? Of bent u 

zelf enthousiast? Laat het 

mij weten! 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.fotografielavinia.nu/wp-content/uploads/2019/07/cropped-LOGOfl2019-1.png&imgrefurl=https://www.fotografielavinia.nu/&docid=9CfSaaGzB46BcM&tbnid=tXnrQ1jxmdGeGM:&vet=10ahUKEwisjdWfs7DkAhWZwcQBHetwDAkQMwhCKAUwBQ..i&w=1656&h=785&bih=751&biw=1536&q=lavinia fotografie&ved=0ahUKEwisjdWfs7DkAhWZwcQBHetwDAkQMwhCKAUwBQ&iact=mrc&uact=8
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Groep 1-8: vrijwillige bijdrage TSO, per gezin € 30,00.  

Dit gaat naar de schoolTSO rekening om de ouders die met de 

TSO helpen, te betalen. We zetten de ouders in bij groep 1-2 en 

bij de pleinwacht van groep 3-8. Verder wordt ook nieuw 

materiaal van deze bijdrage aangeschaft. 

Groep 8: Kampbijdrage, per leerling verschillend.  

In de afgelopen schooljaren heeft u gespaard voor het kamp. 

Het restbedrag wordt in groep 8 gevraagd. U krijgt een rekening 

via de ouderraad.  

Groep 1-8: vrijwillige ouderbijdrage Ouderraad. De bijdrage van 

€ 32,50 per leerling wordt gebruikt voor alle extra activiteiten. 

Denkt u dan aan sint, kerst, postpicknick, Dit Kan Ik Show, 

juffendag enzovoorts. Tijdens de inloop avond zal de ouderraad 

u informeren waar de geldstromen van het afgelopen 

schooljaar voor zijn gebruikt.  

Groep 3-7: schoolreisbijdrage, dit wordt ieder jaar opnieuw 

berekend. T.z.t. krijgt u daar informatie over. 

KWINK 

Deze weken wordt natuurlijk gestart met KWINK. De eerste 

weken van een schooljaar staan in het teken van forming. De 

kinderen kennen elkaar nog niet, of als de groep vorig jaar al bij 

elkaar was, weten ze niet of alles bij het oude is gebleven. Hoe 

jonger kinderen zijn, hoe meer ze in de grote vakantie zijn 

veranderd. Het is een verkenningsfase, die bij nieuwe groepen 

één á twee weken duurt en die bij groepen die elkaar kennen 

wat korter kan duren. De groep is vaak in deze fase nog heel 

rustig. De kinderen zijn meer bezig met zichzelf en hoe ze 

overkomen op de anderen. In deze fase zorgt de leerkracht 

vooral voor veiligheid.  

Vervolgens is het belangrijk dat kinderen weten wat je als 

leerkracht van de leerlingen verwacht in de klas/ school. We noemen dit ook wel de fase van 

norming. Deze periode richt zich vooral op samenwerken aan een prettige sfeer in de groep, 

zodat iedereen zich veilig voelt.  

Deze eerste weken zijn cruciaal met betrekking tot het succes voor de rest van het schooljaar. 

In iedere groep worden groepsafspraken met de leerlingen gemaakt. Dit kan dus per groep 

anders zijn.  

KIND OP MAANDAG 

 

 

PINDA ALLERGIE 

DENKT U NOG AAN ONZE 

LEERLING MET PINDA 

ALLERGIE (groep 3) In deze 

groep mag geen pindakaas 

of andere etenswaren waar 

pinda’s in zijn verwerkt, 

worden gegeten. 

 

GEBOREN!  

Wij feliciteren Manuel en 

Vera  met de geboorte van 

hun zusje Romy en natuurlijk 

de kersverse ouders Bart 

Goedhart en Melvira Hof!  
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We beginnen dit schooljaar met verhalen uit het boek Exodus. Het volk Israël leeft in slavernij in 

Egypte, waar ze hard moeten werken voor de farao. Zo heeft God hun leven niet bedoeld; 

daarom krijgt Mozes de opdracht om het volk uit Egypte te leiden. Mozes twijfelt of hij wel de 

geschikte man is om dat te doen, maar uiteindelijk gaat hij toch, samen met zijn broer Aäron, 

naar de farao. Als die niet wil luisteren, komen er tien verschrikkelijke plagen in Egypte. 

Uiteindelijk beseft de farao dat hij de God van Israël niet kan weerstaan en het volk kan 

vertrekken. In de woestijn blijkt dat de weg naar de vrijheid nog lang en moeilijk is. Steeds 

opnieuw helpt de Heer zijn volk verder op hun weg. 

Het thema van deze periode is ‘Vrij!’. Iedereen wil graag vrij zijn, maar wat is vrijheid eigenlijk? 

Betekent vrijheid dat je alles maar kan doen waar je zin in hebt? Hoe kan vrijheid goed en 

prettig zijn, niet alleen voor jou maar ook voor anderen? In de woestijn ontdekt Israël hoe je 

zuinig kunt zijn op de vrijheid. Het is een zoektocht die ook voor ons steeds opnieuw van 

betekenis kan zijn. 

AFSCHEID CARLA 

Helaas gaat Carla van Wieringen ons verlaten. Zij gaat vanaf 1 oktober stoppen om haar wens 

in vervulling te laten gaan. Zie onderstaande brief. Wij wensen haar ontzettend veel succes 

met haar eigen praktijk!   

Beste ouders, 
  
Na ruim 5 jaar op de Johannes Postschool te hebben gewerkt ga ik een nieuwe uitdaging aan. 
Een aantal van u weet dat ik naast mijn werk als intern begeleider ook een eigen massagepraktijk heb. 
Vorig jaar heb ik de specialisatie ‘Massage bij Kanker’ gedaan en het geeft mij heel veel voldoening om 
dit te kunnen en mogen doen. Ik wil mij dan ook hierin verder specialiseren.   
Daarnaast ga ik werken als kindermassagecoach, waarbij ik kinderen en hun ouders ga begeleiden. 
 
Dit bij elkaar maakt dat ik heb besloten om 1 oktober te stoppen als intern begeleider op de Johannes 
Postschool en mijn passie te volgen en als zelfstandig ondernemer verder te gaan. Een mooie 
uitdaging, waar ik ontzettend veel zin in heb! 
 
Afscheid nemen is nooit leuk, maar het is wel een moment om bewust even stil te staan en terug te 
blikken op alle mooie ontmoetingen, gebeurtenissen en ontwikkelingen. En die zijn er veel, het was 
een fijne tijd op de JP en ik heb mijn werk als intern begeleider altijd met heel veel plezier gedaan. Ook 
vond ik de samenwerking met u, als ouders, heel fijn en waardevol. Maar nu is het dus tijd voor een 
nieuwe stap.  
 
Ik dank u voor het vertrouwen, de steun en de verbondenheid die ik heb mogen ervaren en wens u alle 
goeds toe. 
  
  
Hartelijke groet, 
  
Carla van Wieringen 
intern begeleider CBS Johannes Post 

 


