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ALGEMEEN
Beste ouders,
Hopelijk heeft iedereen een mooie herfstvakantie gehad. Op naar een volgende periode in het
schooljaar. In de week van de herfstvakantie is een gedeelte van de vloer vervangen. We hopen in de
komende jaren ook meer gedeeltes te vervangen. Dit gedeelte was het hardste nodig in verband met
scheuren en vocht onder de vloer. In de vakantie konden de leerkrachten niet bij hun
drive/mailbestanden. Als ouders heeft u, hier hopelijk geen last van gehad. Het team helaas wel,
inloggen voor de mail was helaas niet mogelijk en ook konden we niet bij onze bestanden. Hierdoor
heb ik helaas te laat de brief voor de deelname aan de Ontdekkers verstuurd. Deze brief is afgelopen
weekend verstuurd aan de leerlingen die worden uitgenodigd voor de eerste periode van de
Ontdekkers. Na het invullen van een screeningslijst, het met elkaar bespreken van de uitkomt en
daarnaast de opbrengsten wordt gekeken of een leerling wel of geen baat heeft bij deelname aan deze
groep.
Het migreren van alle materialen naar Prowise GO! is niet vlekkeloos verlopen. Er moesten in korte
tijd voorbereidingen worden gedaan door onze I-coach en vandaag bij het opstarten waren er helaas
ook inlogproblemen. Het is fijn dat we Andrea konden deze twee momenten konden vrij roosteren om
haar tijd te geven om met de medewerkers van Prowise te overleggen. Hopelijk wordt het deze week
allemaal zo goed als mogelijk ingericht en kunnen we aan de slag met het dashboard voor de
leerlingen/leerkrachten en kunnen de leerlingen weer werken met hun chromebooks. Gelukkig kunnen
de leerkrachten op de JP ook nog op de ‘ouderwetse’ manier lesgeven;-).
Bij deze infopost een bijlage (1) over het schoolfruit dat in de week van 13 november van start gaat.
Op woensdag, donderdag (verplichte fruit/groentedagen) en vrijdag wordt het schoolfruit tijdens de
eerste pauze uitgedeeld. Wij hopen dat u af en toe de leerkrachten wilt helpen met het klaarzetten van
het schoolfruit.
Morgen heeft het team een onderwijsinhoudelijke teamvergadering, wij delen met elkaar onze
persoonlijke ontwikkelplannen, iedereen wordt bijgepraat over Prowise, en gaan we verder met onze
portfolio ontwikkeling. Daarnaast wordt het team tijdens deze vergadering verder geïnformeerd over
de Ontdekkers.

Een goede schoolweek gewenst! Hartelijke groet, Conjo Kristalijn
P.S bij deze infopost horen vijf bijlagen!

KALENDER OKTOBER-NOVEMBER
maandag
dinsdag
donderdag
maandag
dinsdag

29-10
30-10
01-11
05-11
06-11

Juf Conjo afwezig,
KOFFIEOCHTEND 08.30-09.30, Jannie Go! Aanwezig 13.00
Juf Conjo ’s ochtends afwezig
11.30 leerlingenraad
Juf Conjo afwezig, scholenmarkt voor ouders groep 8 (Tweeklank)

woensdag

07-11

juf Conjo aanwezig, KLUSOCHTEND, KOM IN DE KLAS,
studiemiddag team

ONDERWIJSINHOUDELIJKE INFORMATIE
KOM IN DE KLAS
Op woensdagochtend 07-11 is er een KOM in de klas, dit betekent dat u wordt uitgenodigd voor het
bijwonen van een STAAL!les. Tijden voor deze lessen worden via Parro bekend gemaakt. KOMT u
ook? (en neemt u dan ook wat tuingereedschap mee, het is deze ochtend ook klusochtend;-)

‘NOODPLAN’
In de afgelopen periode heeft u misschien gemerkt dat we verschillende leerkrachten voor een groep
hebben staan. Soms is de situatie helaas zo, dat wij blij zijn met een invalleerkracht, die helaas dan
niet alle dagen kan vervangen. Zoals u wellicht al heeft gelezen in het nieuws, is er sprake van een
nijpend tekort aan leerkrachten. Daarom is er vanuit het RTC en onze Stichting een oproep gedaan om
in uw omgeving te kijken (of misschien heeft u zelf wel een onderwijsbevoegdheid) of er iemand
bereid is om af en toe voor onze stichting/school in te vallen. Wij hebben tot nu toe nog geen groep
naar huis hoeven sturen en ben ik blij dat de leerkrachten van de JP vaak bereid zijn om thuis veel te
regelen, om les te geven op de JP. Sommige duo-collega’s hebben zich ingeschreven bij het RTC om
in te vallen wanneer het nodig blijkt te zijn. Op school zullen we ten alle tijden onze uiterste best doen
om leerlingen het onderwijs te geven waar ze recht op hebben. Bij deze infopost dus een tweede
bijlage met een oproep voor invalleerkrachten!

KWINK (SOCIAAL EMOTIONEEL LEREN METHODE)
KWINK van week 7 thema: ZELFVERTROUWEN!
Onderbouw (groep 1/2): ‘Vertrouw op wat je kunt’
Emotiewoorden: onzeker, spannend, trots, zeker
Middenbouw (groep 3 t/5): ‘Vertrouw op wat je kunt’
Emotiewoorden: gespannen, onzeker, rustig, trots, veilig, zeker, zenuwachtig
Bovenbouw (groep 6 t/m 8):’Vertrouw op wat je kunt’
Emotiewoorden: gespannen, ontspannen, zeker, onzeker, trots
Bij de periode vanaf nu tot aan kerst hoort een nieuwe koelkastposter. Zie bijlage 3
En de ouderbrief Zie bijlage 4

KIND OP MAANDAG (GODSDIENSTMETHODE)
Na de zomervakantie zijn we begonnen met de verhalen van Mozes en het volk Israël. In deze periode
horen we hoe ze aankomen in het beloofde land. Maar in dat land lukt het niet altijd om een gelukkig

en goed leven te leiden. Er komt een tijd waarin mensen maar doen waar ze zelf zin in hebben, in
plaats van te luisteren naar God. Het is de tijd van de rechters. In die tijd wordt Simson geboren, de
man met de lange haren en onwaarschijnlijke kracht. Kan hij een begin maken met de bevrijding van
Israël?
Deze en komende week komen de verhalen uit: Numeri 13en 14. In de bijlage de ouderbrief over deze
periode. bijlage 5

LEERLINGENRAAD
Vorig schooljaar is de leerlingenraad gestart. Dit schooljaar gaan we verder met een groep leerlingen,
waar allerlei leerlingzaken worden besproken. We hebben het vorig schooljaar veel momenten over de
schoolregels gesproken. Dit is bijna afgerond. De vorige leerlingenraad is het schoolreisje met de
leerlingen besproken.
Wie zitten er in onze leerlingenraad?
Martijn (groep 8), Sophie (groep 7), Sem (groep 6), Simon (groep 5), Fleur (groep 4), Fleur (groep 3),
groep 1/2 leerlingen zijn nog niet gekozen.
Wanneer jullie iets willen bespreken in de leerlingenraad, dan mag je deze leerlingen altijd benaderen!

ORGANISATORISCHE INFORMATIE
WELKOM

Manuel! Je bent al een tijdje bij ons op school en het lijkt alsof je al helemaal gewend bent! Wij
wensen jou een super schooltijd op de Johannes Post.

TSO bijdrage
Na de vorige infopost kregen we al veel vrijwillige bijdragen binnen. Op dit moment zijn dit er 44, van
de 73 gezinnen op onzen school. Wij hopen in de volgende infopost nog meer bijdragen te mogen
vermelden! Het gaat om 30,00 per gezin per schooljaar. Uw bijdrage kunt u overmaken op:

KOFFIEMOMENT
Mooi, om zoveel ouders te zien bij het koffiemoment met de info over Liam! Wij zijn blij met zoveel
betrokkenheid. Op school hangt naast de deur het protocol van Liam. Ook de leerlingen van groep 3-8
zijn ingelicht over de allergie van Liam. Dit is gedaan met hetzelfde filmpje dat is gebruikt tijdens het
koffiemoment.
Morgenochtend is er weer een koffiemoment, deze keer met het thema: ‘it takes a village to raise a
child’. Of wel, de Johannes Post is een onderwijs instelling, is dit ook nog zo over bijvoorbeeld 10
jaar, of heeft de school ook een andere rol gekregen binnen onze maatschappij. WELKOM van 08.3009.30!

OR
We kijken terug op een geslaagde activiteit tijdens de kinderboekenweek/projectweek. Dank OR voor
jullie bijdrage tijdens deze ochtend en de inloopavond.
Op naar de volgende activiteiten sinterklaas en Kerst! U wordt vast een keer gevraagd om mee te
helpen!

DIT KAN Ik OCHTEND
We kijken terug op een geslaagde DIT KAN IK OCHTEND, toneel, proeven doen, muziek, creatief
met pompoms maken, bladeren en strijkkralen, parachutes maken, fotografie, tekenen met wasco
De volgende DIT KAN IK OCHTEND staat gepland op vrijdag 21 december, noteert u het alvast in
uw agenda?

SCHOOLFRUIT
In de week van 12 november krijgen we weer drie keer in de week gratis schoolfruit. Fijn dat we weer
zijn ingeloot!

TSO BIJDRAGE
Ieder schooljaar vragen wij een vrijwillige bijdrage per gezin voor de TSO onkosten. Inmiddels heeft u
een mail hierover ontvangen. Alvast bedankt voor uw medewerking!

ONTRUIMINGSOEFENING
Net voor de herfstvakantie hielden we een geplande ontruimingsoefening. Deze keer met een aantal
invalleerkrachten en stagiaires. Dit leverde goede feedback op. Voor sommige leerlingen was het
geluid van de ontruimingsmelder al een spannend moment, maar ondanks dat, verliep alles snel. Ook
de nooduitgang met de deur richting GHart gang is getest en dit verliep zonder problemen. In
maart/april volgt een tweede onverwachte oefening.

