
 

INFOPOST 6 
 
 

 
Beste ouders/verzorgers en andere belangstellenden, 
 
In deze Infopost informeren wij u over een aantal zaken die op school spelen. Deze keer 
leest u over levensbeschouwelijk burgerschap, de luizenpluis van gisteren, de kerk- en 
schooldienst in de Korenaar en een schrijven vanuit de Ouderraad.  
 
In deze Infopost hebben wij geen informatie over de decembermaand opgenomen. De 
informatie die u hierover nodig hebt, ontvangt u via Parro-berichten.  
   
Namens het team van PCB Johannes Post, 
Met vriendelijke groet, 
 
Joris van Veen 
 

Welkom op school! 

 

Jort        Julia    

Wij wensen hen een heel fijne en leerzame tijd bij ons op school. 

 

Levensbeschouwelijk burgerschap 

Ruim anderhalf jaar geleden zijn wij gestart met het oriënteren op levensbeschouwelijk 
burgerschap. Vorig jaar hebben wij daarover een avond georganiseerd waarin u bent 
meegenomen in wat dit inhoudt, welke (wettelijke) opdracht wij als school hebben en hoe 
wij hier vorm aan kunnen geven. Tijdens deze avond hebben de aanwezige ouders ook hun 
visie hierop met ons kunnen delen. 
 
Omdat deze avond niet heel druk bezocht was én wij hier alsnog met meerdere ouders over 
in gesprek willen gaan, volgen er de komende periode meerdere gespreksmomenten 
waarvoor u zichzelf aan kunt melden. Wij zullen u dan meenemen in wat 
levensbeschouwelijk burgerschap is en hier met u over van gedachten wisselen. De input van 
deze gesprekken nemen wij mee in het vormgeven van onze visie hierop in het schoolplan 
23-27 waarin wij onze ambities voor die periode gaan beschrijven.  
 
U ziet de momenten via de Parro-agenda voorbij komen. 

 
Luizenpluis 
Afgelopen maandag zijn alle kinderen gecontroleerd op luizen, er zijn geen luizen of neten 
gevonden. Wilt u wanneer uw kind vandaag niet aanwezig was zelf uw kind op luizen 
controleren en indien u iets vindt ons dit laten weten? 
 
Omdat er geen luizen gevonden zijn is de volgende controle pas in januari. 
 



Kerk- en schooldienst 
Op zondag 27 november zijn alle leerlingen en het team 
uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de kerk- en schooldienst in De 
Korenaar. 
 
In deze kerkdienst horen we over een boer die geduldig op regen 
wacht die zijn land nodig heeft. Net zoals de boer wachten ook wij 
geduldig op de komst van Jezus. We gaan met elkaar een 
Bijbelverhaal lezen, zingen, bidden en vragen om Gods zegen voor 
het verdere schooljaar. 
 
Onderaan deze infopost staat een link naar de uitnodiging. 
 

 

Vanuit de Ouderraad 
Ouderbijdrage 
Onlangs heeft u een brief ontvangen voor de vrijwillige ouderbijdrage. We hebben al veel 
betalingen binnen, waarvoor dank!  
De vrijwillige ouderbijdrage is als volgt opgebouwd: € 25 schoolreis, € 30 activiteiten 
ouderraad en € 5 spaarbedrag kampgeld groep 8. Dit maakt het totaal bedrag voor groep 1-7 
€ 60 en voor groep 8 € 30. Groep 8 is op kamp geweest  en gaan niet mee op schoolreis. 
 
Het is een vrijwillige bijdrage. Afhankelijk van de binnengekomen gelden wordt gekozen wat 
voor activiteiten en schoolreis we de leerlingen aan kunnen bieden. Daarom is ervoor 
gekozen alle bedragen in één keer te innen aan het begin van het schooljaar.  
 
Is de betaling er nog bij in geschoten of wil/kan u maar een deel van de betaling voldoen om 
wat voor reden dan ook?! U kunt alsnog betalen via onderstaande link. Hierin is nu ook het 
bedrag aan te passen als u dus een deelbetaling wil doen of in één keer voor het hele gezin 
wil betalen. 
 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=E_c6dmi3Tp28iXcIMl888A  

Jaarverslag 
Via deze link vindt u het jaarverslag van de ouderraad van schooljaar 2021-2022, daarin kunt 
u nog eens rustig nalezen wat voor leuke activiteiten er met deze bijdrage voor u en de 
kinderen georganiseerd kunnen worden.  
 

 
Agenda 
14-11-2022 t/m 25-11-2022 Kindgesprekken 

21-11-2022  Studiedag: alle groepen vrij 

27-11-2022 Kerk- en schooldienst 

 

  

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=E_c6dmi3Tp28iXcIMl888A
https://wijdevenen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_vanveen_wijdevenen_nl/ESEgKXTIr_lLoBTgY7X-brcBdmzTkxpvnQOJ8sP_OSlKVg?e=MoFeyu


Bijlagen vanuit samenwerkingspartners 

 
De Korenaar: Uitnodiging kerk- en schooldienst.pdf 
Centrum voor Jeugd en Gezin: Artikel webinar Help en hoera een scherm 17 november 2022.pdf 

Centrum voor Jeugd en Gezin: artikel webinar Kind en media december 2022.pdf 
 

De volgende Infopost verschijnt in de week van 21 november. 

https://wijdevenen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_vanveen_wijdevenen_nl/EZy8Hp1jxUdJl33cuTwh28kB4GFPAKSB5WyNgjPeVx0i8A?e=MUdfyN
https://wijdevenen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_vanveen_wijdevenen_nl/EZckI-sdiBxArmuBfbPCJ9ABlOlltqMR3zGj-eJtA-TIGQ?e=tc4g1c
https://wijdevenen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_vanveen_wijdevenen_nl/ES0jX6oBqc1JmVU5_U2SjVIBBptJqnQWtK5tuC7m8lS_EQ?e=SqiJO9

