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2018-2019

ALGEMEEN
Beste ouders,
Voor morgenavond zijn er slechts 11 aanmeldingen. Wij hopen dat er meer ouders komen! Het is van
belang dat u komt! De avond van de GGD start met een inloop vanaf 19.15, om 19.30 begint de
voorlichting tot uiterlijk 21.30.
Aan het einde van deze infopost een dringende oproep van de OR voor uw hulp!
Komende week gaat groep 8 op kamp! Groep 1-2 is vrij! Houdt u er rekening mee in uw agenda?
Groep 5 en groep 6 krijgen komende week les van verschillende leerkrachten. Juf Astrid, juf Anjo en
juf Thara zullen lesgeven aan de verschillende groepen.
Tot slot,
Bewegen is goed! Losersdansjes van Fortnite vinden wij daar niet passend bij. Mocht uw kind
thuiskomen met het verhaal dat Fortnite dansjes worden verboden, dan gaat het alleen om dit
Losersdansje!
Een goede schoolweek gewenst! Hartelijke groet, Conjo Kristalijn

KALENDER
dinsdag
donderdag
maandag
dinsdag

25-09
27-09
01-10
02-10

Ouderavond GGD Relaties en Seksualiteit inloop 19.15, start 19.30-21.30
Juf Conjo afwezig, werkgroep media en ICTen studiemiddag
Groepsbespreking groep 1-2 vrij
Groep 1-2 vrij, groep 8 kamp

woensdag
donderdag

03-10
04-10

Groep 1-2 vrij, groep 8 kamp, juf Carla werkt.
Groep 1-2 vrij, groep 8 kamp, juf Carla afwezig

vrijdag
dinsdag
donderdag
dinsdag
donderdag

05-10
09-10
11-10
16-10
18-10

Groep 1-2 vrij, groep 8 terug van kamp, dag van de leerkracht
Juf Conjo afwezig, studiedag Maatschappelijk Ondernemen
Koffiemoment ouders groep 1-2, uitleg door ouder allergie nieuwe leerling.
Koffiemoment ouders groep 1-2, uitleg door ouder allergie nieuwe leerling
Inloopavond afsluiting projectweek 18.30-20.00 inclusief boekenverkoop

ONDERWIJSINHOUDELIJKE INFORMATIE
KWINK (SOCIAAL EMOTIONEEL LEREN METHODE)
Afgelopen week was het de week van het pesten, beter is de week tegen het pesten! Bij KWINK wordt
hier ook bij stilgestaan.
KWINK van week 5 en 6
Onderbouw (groep 1/2): Ruzie? Los het samen op! ~ Zeg stop tegen pesten
Emotiewoorden: blij, boos, opgelucht, tevreden ~ aardig, bang, blij, boos, buitengesloten, veilig,
verdrietig
Middenbouw (groep 3 t/5): Conflict? Zoek het samen uit! ~ Verplaats je in de ander!
Emotiewoorden: aardig, blij, boos, jaloers, opgelucht, teleurgesteld, tevreden, veilig, verdrietig, zeker
~ alleen, angstig, buitengesloten, veilig, onzeker, prettig/lekker, zeker.
Bovenbouw (groep 6 t/m 8): Conflict? Zoek het samen uit! ~Verplaats je in de ander!
Emotiewoorden: achtergesteld, beledigd, blij, boos, eenzaam, gekwetst, gefrustreerd, geïrriteerd,
gelukkig, gespannen, ontspannen, onzeker, hulpeloos, nerveus, ongeïnteresseerd, prettig, teleurgesteld,
verdrietig, woedend ~angstig, schaamte, schuldig.

KIND OP MAANDAG (GODSDIENSTMETHODE)
Deze en komende week komen de verhalen uit: Exodus 15 tot en met 18. De verhalen gaan over het
thema: ‘Wie kan ons redden?’ en ‘Kun jij dat oplossen?’.

VOORSTELLEN
Graag wil ik mij (Renze de Gelder) aan u voorstellen.
Sinds dit schooljaar ben ik lid geworden van de MR. Ik ben Renze de Gelder, getrouwd met Hilde en
vader van Micha (groep 3), Anna (vanaf januari in groep 1) en Lukas (5 maanden oud). Sinds 2011
wonen wij in Hazerswoude-Dorp met erg veel plezier. Op dit moment werk ik als
(wijk)verpleegkundige in de thuiszorg bij de Vierstroom. Als ouder vind ik het mooi om te zien hoe de
kinderen opgroeien en zich steeds verder ontwikkelen. School is inmiddels een belangrijke factor in
het leven van onze oudste zoon Micha en zal dat binnen kort ook voor Anna worden. Omdat dit een
grote invloed heeft op de ontwikkeling van mijn kinderen wil ik hier graag ook aan mee helpen/ mee
denken. Daarom heb ik mij aangemeld voor de MR. Binnen de MR proberen we positief, maar
kritisch mee te denken over verschillende organisatorische zaken binnen school. Hierbij kunt u denken
aan het instemmen met het vakantierooster of adviseren over het schoolplan.
Als u een vraag heeft voor of over de MR, kunt u gerust mij (of één van de andere MR-leden
aanspreken), of mailen naar MR@johannespostschool.nl
Welkom Renze in onze MR, fijn dat de MR weer compleet is.
Na de informatie inloopavond heeft de MR vergaderd en instemming gegeven aan de schoolgids.
Helaas is bij de versie van de schoolgids de naam van Sija van Rooijen in het overzicht weggevallen.
Voor degenen die haar mailadres nog niet weten: s.v.rooijen@johannespostschool.nl
Ook is er gesproken over de zelfevaluatie van de school en het nieuwe plan van aanpak 2018-2019.
Mocht u interesse hebben, dan kunt u dit document altijd opvragen.

ORGANISATORISCHE INFORMATIE
WELKOM
Nieuw op onze school:
Cas in groep 1-2. En na de herfstvakantie starten: Luuk en Fleur en Liam.
Wij wensen jullie een mooie JP tijd!

KOFFIEMOMENT ouder groep 1-2
Na de herfstvakantie komt Liam bij ons op school. Helaas heeft Liam een ernstige vorm van een pinda
allergie. De ouders hebben een informatiebrief geschreven aan alle ouders en moeder wil tijdens een
koffiemoment voorlichting geven over de mate van allergie en hoe we als school om kunnen gaan met
deze allergie. Om alle ouders op de hoogte te kunnen brengen, zijn er twee extra koffiemomenten voor
de ouders van groep 1-2, namelijk op donderdag 11 en dinsdag 16 oktober, beide

momenten starten rond 08.30. Wij hopen dat u bij een van deze momenten aanwezig kunt
zijn. Naast deze koffiemomenten worden alle geledingen en externe partijen op de hoogte gebracht en
worden de leerlingen en ouders van de overige groepen per brief geïnformeerd. De leerlingen van
groep 3-8 krijgen een extra korte voorlichting door Jannie van GO! De informatiebrief vanuit school
en de brief van moeder worden in de komende week verspreid.

GO! Voor jeugd
Jannie komt al enige weken bij ons op school. Het is nog niet voor alle ouders even duidelijk wat zij
precies op school komt doen. Jannie is een laagdrempelige ‘vraagbaak’ waar u terecht kunt voor
opvoedvragen, kleine vragen over de ontwikkeling van uw kind of heeft u het gewoon nodig om een
keer advies te krijgen van iemand, die weet welke andere partijen er eventueel ingeschakeld kunnen
worden? Daar is Jannie voor! Zij is ambassadeur van GO! Dit betekent dat zij met u mee kan denken
bij welke partij uw vraag het beste thuis hoort en misschien is een luisterend oor van haar ook al
voldoende. Zij komt in principe iedere week en het staat in Parro en de ParnasSyskalender wanneer zij
op school aanwezig is. Een afspraak maken is niet nodig, u mag altijd zo binnenlopen. Meestal zit zij
in onze teamkamer. Morgenmiddag is zij weer aanwezig! Bij de ingangen hangen posters van GO!

Schoolfotograaf
Afgelopen week heeft u via Parro de inlogcodes gekregen van de schoolfoto’s .

GEWONNEN
Mirjam, moeder van Roos en Lotte heeft gewonnen bij de AH airmiles actie. Dit betekent dat er voor
de school gespaard kan worden voor sport en spelmateriaal via het doneren van airmiles. De actie start
op 2 oktober en loopt tot 16 december. In de plaatselijke AH zal komende week meer informatie
beschikbaar zijn.
Wij wisten niet dat deze actie van de AH van start ging en zijn ook aangemeld bij de JUMBO actie in
Hazerswoude-Rijndijk. Bij deze supermarkt kunt u ook voor de school sparen voor sport en
spelmateriaal.
Kortom, wij zijn blij met uw bijdrage, waar u ook uw boodschappen gaat halen;-)
Verder vielen we nog een keer in de prijzen. Het schoonmaakbedrijf van de school CSU viert zijn 50
jarig jubileum en geeft prijzen weg. De school heeft een fles champagne gewonnen. Deze prijs
hebben we laten bezorgen bij de Ouderraad, zij zorgen ervoor dat de school allerlei extra feestelijke
activiteiten kan organiseren. Veel plezier met deze prijs!

En als laatste, heeft Marion Bruijnen, onze leesconsulent alle foto’s van het zomerlezen bekeken. Zij
heeft een prijswinnaar uitgekozen.
Tijdens de afsluiting van de projectweek zullen we de prijswinnaar bekend maken!

OPROEP VAN DE OR
KINDERBOEKENWEEK/PROJECTWEEK THEMA: Vriendschap
Tijdens deze week heeft de OR uw hulp nodig bij het verzorgen van een activiteit op 10 oktober. We
vieren dan de verjaardag van de Johannes Post. Wilt u deze dag meehelpen? Graag! Geef u op via
Parro, of vertel het aan Martijn Sparnaaij.
19 december is onze kerstviering. Deze keer willen we weer een activiteit voor en door het dorp
organiseren. Dit kan alleen wanneer er veel hulp komt! De eerste ouders hebben zich al aangemeld
tijdens de informatie inloopavond en er kunnen er nog veel meer bij!!
Meldt u zich aan bij: Martijn Sparnaaij (vader van Britt, groep 5) of Louiza Bikker (moeder van
Stijn, groep 4 en Jente groep 2)
Het lijkt nog ver weg, maar om het goed te organiseren hebben we veel tijd nodig.
Doet u ook mee?

