INFOPOST 1
2018-2019
Start van een nieuw schooljaar
ALGEMEEN
Beste ouders,
Deze weken worden gebruikt voor een Goede Start! Er wordt geïnvesteerd in groepsvorming, het maken van
afspraken en weer wennen aan de (nieuwe) groepsleerkracht. In deze periode zijn er veel activiteiten geweest.
We kijken terug op een geslaagde eerste PostPicknick en een mooie kerk-schooldienst met het thema:
‘Ontmoeten’. Leerlingen die hebben meegewerkt aan deze dienst, dank voor jullie medewerking.
Deze week staat de informatieavond en voorlichtingsavond gepland. Wij hopen veel ouders en leerlingen te zien!
Ook alvast een datum om in uw agenda te noteren:

Ouderavond GGD VOOR ALLE GROEPEN:
relaties en seksualiteit. Op dinsdagavond 25-09-2018, vanaf 19.15 inloop, start van de
avond 19.30 tot 21.30. Tijdens deze avond krijgt u informatie over de lesmethode Kriebels, die door de
Rutgerstichting speciaal voor de basisschool is ontwikkeld. De avond hoort bij het wettelijk verplichte Sociaal
Veiligheidsplan dat vanuit onze stichting is opgezet. Er zijn trainingen voor meldcode veiligheid, calamiteiten en
een leerkrachtentraining over deze methode. Achter de schermen zijn Carla en ik al naar een aantal trainingen
geweest en is het team afgelopen woensdagmiddag getraind. Tijdens deze voorlichtingsavond krijgt u dus de
informatie over de lesinhoud die aangeboden gaat worden! Het is van belang dat u komt! Via Parro komt een
uitnodiging, waarin wordt gevraagd of u aanwezig bent!
Een goede schoolweek gewenst!
Hartelijke groet, Conjo Kristalijn

KALENDER
dinsdag

11-09

woensdag
donderdag
vrijdag

12-09
13-09
14-09

dinsdag
donderdag

18-09
20-09

dinsdag

25-09

Informatie inloopavond alle groepen, vanaf 18.30-20.00
Voorlichtingsavond VO groep 8, 20.15-21.00 ouders en leerlingen
MR vergadering 20.30
Stakingsdag PO in actie, alle leerlingen vrij
Juf Conjo ’s middags afwezig directieoverleg ’Rijnwoude’
Klusochtend onkruid wieden schooltuin, 08.30-12.00, meldt u zich aan/af via
Parro?
Juf Conjo afwezig, studiedag Maatschappelijk Ondernemen
Mad Science Show 11.00, juf Carla en juf Conjo ’s middags afwezig
calamiteitentraining GGD
Ouderavond GGD Relaties en Seksualiteit

JUBILEUM
Juf Nicoline was afgelopen week 40 jaar in het onderwijs! Dat is
een topprestatie! En ze is al die jaren leerkracht gebleven in het dorp.
Zij is de beroemdste juf van Hazerswoude-Dorp! Wij gaan dit met elkaar vieren op
een speciale juffendag: vrijdag 14 juni! Ook via deze weg: Juf Nicoline gefeliciteerd met dit
bijzonder jubileum

BABYNIEUWS
Iedereen weet het natuurlijk al, maar ook via deze infopost: juf Marijke en haar man Gabi zijn de
trotse ouders geworden van een dochter met de mooie naam Julia! Met het kersverse gezin gaat het
goed. Wanneer u een felicitatiekaartje wilt sturen, mag dit via de school.

PARRO
Bijna iedereen is gekoppeld aan de Parro app. Denkt u nog aan het geven van
wel/geen toestemming voor de foto’s etc. Dit moet ieder schooljaar opnieuw
gebeuren! Het gaat nog niet helemaal vlekkeloos, de activiteiten worden bijvoorbeeld te vaak
genoemd. Er is contact geweest met Parro, om te vragen hoe we dit kunnen verhelpen. Omdat
activiteiten die worden weggehaald, om de een of andere reden toch in de app blijven staan, is besloten
om tweewekelijks de activiteiten in de parro app te zetten. De kalender in ParnasSys is wel voor het
hele schooljaar ingevuld. Mocht u dingen tegenkomen die niet kloppen, werken, geef dit aan ons door!
De eerste gespreksplanners zijn in groep 3 en groep 6-8 aangemaakt!

TOESTEMMING VOOR PLAATSEN FOTO’S
Hoe werkt het?
Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal te delen. Aan het begin van het
schooljaar kan de school uitleggen dat ouders via Parro hun voorkeuren kunnen doorgeven. Dit kunnen ouders
doen via het vierde tabblad 'Instellingen'. Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'. Hier kunnen
ouders per kind aangeven wat hun voorkeuren zijn. Hierbij neemt Parro de voorkeuren over zoals de school die
in ParnasSys heeft ingesteld. Als bonus wordt dit voor de school automatisch geadministreerd in ParnasSys.

Wat zijn de voordelen voor u als ouder?
Ouders kunnen met een paar kliks doorgeven waar zij wel en juist geen toestemming voor geven. Ook tijdens
het schooljaar kan de ouder inzien wat hij/zij aan het begin heeft doorgeven.

ONDERWIJSINHOUDELIJKE INFORMATIE
KWINK (SOCIAAL EMOTIONEEL LEREN METHODE)
Deze weken staan in het teken van groepsvorming, we spreken over de Gouden weken.
KWINK van week 3 en 4
Onderbouw (groep 1/2): Grapje? Lach erom! ~ Geef een compliment
Emotiewoorden: blij, boos, prettig/lekker ~ aardig, trots, zeker
Middenbouw (groep 3 t/5): Stootje? Vang het goed op! ~ Geef een sterk compliment!
Emotiewoorden: chagrijnig, gevoelig, ontspannen, rustig, teleurgesteld, veilig, zeker ~ aandachtig,
aardig, betrokken, blij, prettig, lekker, trots, zeker.
Bovenbouw (groep 6 t/m 8): Stootje? Vang het goed op! ~Geef een sterk compliment!
Emotiewoorden: achtergesteld, beledigd, blij, boos, eenzaam, gekwetst, gefrustreerd, geïrriteerd,
gelukkig, gespannen, ontspannen, onzeker, hulpeloos, nerveus, ongeïnteresseerd, prettig, teleurgesteld,
verdrietig, woedend ~aardig, blij, opgelucht, prettig, tevreden, trots, verrast.
KIND OP MAANDAG (GODSDIENSTMETHODE)
Deze en komende week komen de verhalen uit: Exodus 3 en 5. De verhalen gaan over: de roeping van
Mozes en de 10 plagen

VOORSTELLEN
MISS VOSKAMP
U kent haar vast wel, de moeder van Thijs en Noah! Zij komt uit Wales en is native speaker in Engels.
Daarom zijn we heel blij dat ze in groep 6 en 8 komt helpen bij de Engels les. Zij helpt de leerkracht
bij de uitspraak en het spreken van Engels met de leerlingen. Een mooie aanvulling op de Engels
lessen van de leerkracht en een goed voorbeeld van het spreken van mooi Engels. Zij stelt zich zelf
voor:
Dear readers of the Infopost,
I’d like to introduce myself. I'm the new "Miss” helping in the English lessons of groups 6 and 8. My
name is Rhian and I’m married to Ed Voskamp. We’re the proud parents of Thijs in group 2 and Noah
who has just started in group 1. We moved to Hazerswoude-dorp in 2012 and live amongst the box
trees on the Burg. Smitweg.
I was born and raised in Wales (home of the recent Tour de France
winner, Geraint Thomas) and attended University in England.
After University I travelled and worked in Australia,
where I met Ed and thus emigrated to The Netherlands.
I’m really looking forward to helping group 8 on a Monday
and group 6 on a Wednesday.
Yours sincerely
“Miss” Voskamp

RTC
Via het RTC (de invalpool) is Femke Hamwijk (leerkracht) aan onze school verbonden. Zij werkt bij
ons op school, wanneer zij niet geboekt wordt. De ervaring is dat dit zelden voorkomt.., maar mocht
zij toch een keer geen invalwerk hebben, dan zal zij bij ons op school ondersteunen. In de afgelopen
weken heeft zij een keer bij groep 7 geholpen, zodat juf Andrea ICT werkzaamheden kon aanpakken.

STAGIAIRE
In dit stukje wil ik mijzelf graag aan u voorstellen.
Ik ben Roosmarijn Heibloem, 21 jaar en ik woon in Hazerswoude-Rijndijk.
Op de zaterdagen en in de schoolvakanties werk ik in kinderspeelparadijs
de Bubbeljungle.
Ik speel al sinds mijn zevende toneel en dat is een reden dat ik na de Havo
gekozen heb voor de opleiding Vaktherapie, Spraak en Drama aan de Hogeschool in Leiden.
Inmiddels zit ik in het laatste jaar van mijn opleiding.
Mijn eerdere stages liep ik bij de Jenaplan basisschool de Kring in Woerden en Auris De Weerklank in
Leiden. Hier heb ik kinderen begeleid die onzeker kunnen zijn en/of moeite hebben met het laten zien
van hun emoties. Maar ook kinderen met ADHD en/of autisme.
Op de Johannes Post ga ik mijn afstudeerstage lopen. Ik begin de week van 3 september en loop twee
dagen stage in de week, dit worden de dinsdag en donderdag
Mijn stage duurt 16 weken en eindigt rond januari.
Ik ga volgens de regels van de Hogeschool Leiden 4 kinderen individueel begeleiden of twee groepen
kinderen bij elkaar begeleiden. Deze kinderen worden gekozen in overleg met de leerkrachten en de
intern begeleider.
Op mijn vorige stages heb ik mij vooral gefocust op de kinderen die onzeker gedrag kunnen vertonen
en kinderen die moeite hebben met het uiten van hun emoties.
Door spraak- en drama (toneel) oefeningen kan ik kinderen begeleiden waardoor zij zich
zelfverzekerder kunnen gaan voelen, gemakkelijker hun emoties uiten, tot rust te komen, in beweging
komen of juist leren hoe ze om kunnen gaan met verschillende situaties.
Ik kijk er naar uit om hier stage te gaan lopen!
Juf Carla begeleidt Roosmarijn, voor vragen kunt u contact met haar opnemen.

ORGANISATORISCHE INFORMATIE
WELKOM
Na de zomervakantie zijn nieuw op onze school:
Rick en Stef zijn in de zomervakantie verhuisd, Rick zit in groep 5 en Stef is begonnen in groep 1-2.
Taja, Lisa en Noah zijn ingestroomd in groep 1-2.
Wij wensen jullie een mooie JP tijd!

INLOOP AVOND 11-09-2018,18.30-20.00/VOORLICHTINGSAVOND VO groep 8
Alle ouders en leerlingen zijn welkom op dinsdagavond 11 september. Vanaf 18.30 is het mogelijk om
in te lopen. Uw kind mag zelf laten zien, wat er nieuw is in dit schooljaar, hoe er gewerkt wordt, wat
de nieuwe doelen zijn. De leerkracht is in de groep aanwezig. Zij zorgen voor de jaarlijkse
informatiebrief die u donderdag per mail toegestuurd krijgt. De informatiebrief wordt tevens op de
website van de school geplaatst.
De inloopavond is tot 20.00. De ouderraad is deze avond ook aanwezig met een tent op het
leerplein, bij de OR tent kunt u zich aanmelden voor activiteiten die gedurende het schooljaar
georganiseerd worden. Ook kunt u vragen stellen over de begroting 2018-2019.
De MR is aanwezig met een tafel op het leerplein, bij de MR tafel kunt u het jaarverslag van de MR
lezen en kunt u kennismaken met de nieuwe MR leden. Ook houdt de MR zijn eerste vergadering van
het schooljaar. De voorzitter Jacomien Wisker zal aftreden en is niet herkiesbaar. Dhr. Rens de
Gelder zal als nieuw MR lid welkom worden geheten. Jacomien, dank voor je vele schooljaren MR
inzet! Namens het team zijn juf Sanne en juf Nicoline Slootweg lid van de MR.
U bent vrij om te kiezen hoe lang u in een groep blijft en hoe laat u komt. Om 20.00 is de avond
afgelopen. Aansluitend begint 20.15 de voorlichtingsavond voor groep 8 over het voortgezet
onderwijs! Deze voorlichting duurt tot 21.00. Van harte welkom, ook de leerlingen van groep 8. (geen
verplichting)
Wilt u deze avond niet parkeren bij AVANTI? Wij hopen u allemaal te zien!

I-COACH
Donderdagmiddag is er een I-coach bijeenkomst, juf Andrea is afwezig, juf Thara Hengeveld
(planbare vervanging) komt deze dag invallen. Ook hebben de groepsleerkrachten een dagdeel
gekregen om groepswerkplannen te maken. Dit betekent dat juf Thara af en toe een ochtend in een
groep is. Zij is afgelopen donderdag geweest om in alle groepen mee te kijken en alvast kennis te
maken. De leerkracht zal aan de leerlingen vertellen wanneer juf Thara in de groep is.

MONEY MONEY MONEY
De ouders van groep 8 hebben een brief gekregen met het verzoek tot kampbetaling 2018. Fijn dat de
eerste betalingen al zijn overgemaakt!
Ook krijgt u een verzoek tot betaling van de vrijwillige TSO bijdrage. Dit is een bedrag van € 30.00
per gezin! Door het overmaken van dit bedrag helpt u het team om de TSO te organiseren (met behulp
van TSO (groot) ouders) en kan bijvoorbeeld weer een nieuwe TSO koelkast worden aangeschaft.

SPONSORKLIKS
Misschien nog niet bij alle ouders bekend, maar door via sponsorkliks.com uw online aankopen te
doen, krijgt de school een percentage van uw aankoopbedrag. Hoe dit werkt? U gaat naar de app of
pagina van sponsorkliks.com en zoekt de naam van onze school: PCB Johannes Post, vervolgens kunt
u kiezen welke webwinkel u nodig hebt. Hier zijn heel veel mogelijkheden, zoals reizen/vakanties,
witgoed, boeken, kleding etc. Sinds we hier mee zijn begonnen is er meer dan € 400,00 bij elkaar
‘geklikt’. U kunt er zeker van zijn dat het NIET zichtbaar is wie en wat heeft gekocht, in het
transactieoverzicht is alleen de webwinkel zichtbaar en het bedrag dat de school ontvangt.
Al het ‘gratis’ geld wordt besteed aan activiteiten waarop de schoolbegroting niet voldoende geld voor
is of voor het sparen van materiaal voor het groene schoolplein.

BIJLAGEN/INGEZONDEN
Bij deze mail een bijlage over een nieuw clubseizoen.
Van de gebiedsbeheerder kwam het verzoek om te melden dat het tijdelijk NIET mogelijk is
om via het ambachtsplein richting school te fietsen/rijden. Maar dat heeft u ongetwijfeld zelf
al gemerkt.
GEVONDEN: GOUDEN RINGETJE, mist u dit? Neem dan contact op met school.

