INFOPOST 6
2018-2019

ALGEMEEN
Beste ouders,
Tijd gaat snel, in deze periode voeren we de facultatieve gesprekken met de leerlingen en ouders.
Sommige ouders/leerlingen hebben een uitnodiging voor een gesprek gekregen, anderen konden
intekenen via de Parro app. Dit blijkt niet bij iedereen vlekkenloos te zijn verlopen. We hebben contact
met Parro, om te horen waar het aan ligt.
De leerlingen hebben in de week van 19 november in de verschillende groepen extra lestijd rondom
het thema: mediawijsheid. Onze I-coach heeft het team een aantal handreikingen gedaan voor de
uitvoer van deze lessen. Daarnaast staat dit thema tijdens de FAQTAlessen centraal. Een aantal
groepen zijn al gestart en ik zag de B-bots al startklaar staan!
Achter de schermen zijn we druk aan het overleggen over de invulling van het verlof van juf Andrea,
helaas is er nog niets definitiefs bekend. Zoals u wellicht weet, is het geen eenvoudige opgave om op
dit moment vacatures in te vullen. Hopelijk kan ik u in de komende periode meer over de vervanging
vertellen.
Juf Sabine en juf Sija hebben hun eerste module voor de opleiding leraarondersteuner behaald en
hebben zich gestort op de volgende module. Soms moeten zij opdrachten in een andere groep
uitvoeren. Fijn dat zij aan deze opleiding mee doen! Op deze manier hebben we straks nog meer
expertise in huis.
Ouders die hebben geholpen bij het klussen, dank jullie wel! De ‘modder’periode is weer begonnen.
De kinderen vinden het geweldig om te spelen op ons plein. Misschien wel rekening houden met
nieuwe kleding. schoeisel?
Komende periode ben ik vooral in de ochtend afwezig, weet dat u mij altijd via de mail/parro kan
bereiken.
Een goede schoolweek gewenst! Hartelijke groet, Conjo Kristalijn

KALENDER NOVEMBER
dinsdag
donderdag
maandag
dinsdag

13-11
15-11
19-11
20-11

juf Conjo ’s ochtends afwezig, directieoverleg
juf Conjo ’s ochtends afwezig, werkgroep media en ICT
juf Conjo afwezig, afname assessment
juf Carla en juf Conjo tot 14.00 afwezig, IB/directiedagen

donderdag
maandag

22-11
26-11

koffieochtend, 08.30-09.30 kijkje achter het prowise scherm
Eerste Advent viering, schoenzetavond groep 1-2, 18.30-19.00

ONDERWIJSINHOUDELIJKE INFORMATIE
TERUGBLIK
Goed dat er zoveel ouders een kijkje in de klas kwamen nemen. Dank voor een terugkoppeling.
Donderdag 28 maart 2019 is de volgende Kom in de Klas, waar u een KWINKles kunt bijwonen.
Tijdens onze eerste teamvergadering van dit schooljaar hebben we met elkaar verder gesproken over
de inhoud van het portfolio, is met elkaar gedeeld wat de persoonlijke ontwikkeldoelen zijn voor de
komende tijd (onderwijsinhoudelijk). Sanne, onze plusleerkracht heeft verteld waar de Ontdekkers
mee aan het werk zijn en heeft Andrea onze I-coach de stand van zaken rondom Prowise gedeeld.
Waar we de komende periode op gaan letten is dat het werk dat door leerlingen wordt gemaakt, netjes
eruit ziet en ook netjes wordt bewaard. Dit betekent ook dat het huiswerk netjes op school moet
worden ingeleverd en bewaard moet worden.
In de bordsessies wordt per keer gedeeld wat de tips en vragen zijn rondom de methode Staal/Prowise
en het portfolio, onze speerpunten voor dit schooljaar.
Wat betreft Staal! (en ook de andere methodes) het lijkt soms of in het ouderportaal er hele lage cijfers
worden gegeven. Dit is door de methodemakers automatisch berekend. Het betekent niet dat een
leerling die onvoldoende heeft en er niets meer aan kan doen. Wij kijken naar de methodegebonden
toetsen, als signalen. Welke onderdelen worden goed gemaakt, welke onderdelen moeten nogmaals
worden aangeboden, of worden ze later in een ander blok aangeboden en hoeft er dus geen extra tijd
voor worden vrijgemaakt. Soms bestaat een toetsonderdeel uit slechts vier opgaven, wanneer je als
leerling dan een aantal al verkeerd maakt, kan er al snel een onvoldoende staan.
Mocht u vragen hebben, neemt u contact op met de groepsleerkracht. Zij kunnen u goed uitleggen, hoe
de resultaten geïnterpreteerd moeten worden. Wat betreft de STAAL! Spelling, bij deze methode blijkt
dat er een verschil zit in het aanbod van vorige jaren en het aanbod dat nu wordt gegeven. Hierdoor
lijkt het voor sommige leerlingen ook of dat er niets is geleerd. Besef dat sommige onderdelen voor
het eerst worden aangeboden. Ook voor deze resultaten telt: vragen, stelt u ze gerust!
Heel anders was onze workshopmiddag in het Concertgebouw, in twee uur tijd kreeg het team les
ideeën voor Sint en Kerst. Diverse lessen rondom luisteren naar muziek, zingen, en ritmische
oefeningen. We hopen een aantal van deze lessen in de komende periode te geven.

KWINK (SOCIAAL EMOTIONEEL LEREN METHODE)
KWINK van week 7 thema: HOU JE IN!
Onderbouw (groep 1/2): ‘Doe soms je mond op slot’
Emotiewoorden: aardig, boos, verdrietig, gekwetst, onzeker, veilig
Middenbouw (groep 3 t/5): ‘Denk na, voordat je iets zegt’
Emotiewoorden: aandachtig, aardig, beledigd, gekwetst, onzeker, op mijn gemak, zeker
Bovenbouw (groep 6 t/m 8):’Denk na, voordat je reageert op social media’
Emotiewoorden: beledigd, blij, boos, ongeinteresseerd, opgewonden, prettig

KIND OP MAANDAG (GODSDIENSTMETHODE)
De komende twee weken staan de volgende verhalen centraal:
‘Ben jij een engel?’, Rechters 13: 1-23, en ‘Wordt het daar beter van?’ Rechters 14 en 15.

ORGANISATORISCHE INFORMATIE
OR
Naast de grashoppers groep, is Martijn Sparnaaij op zoek naar handige klusouders die af en toe wat
willen aanpakken op de school. De eerste grote klus die moet gebeuren zijn de stenen muurtjes weer
aanpakken, die helaas los beginnen te raken. Heeft u interesse, dan kunt u hem benaderen. En wij zijn
natuurlijk heel blij, als dit gaat lukken!

SCHOOLFRUIT
Deze week krijgen we een appel-komkommer (1 voor 10 leerlingen) en een banaan (1 per 2
leerlingen). Wanneer u denkt, dat dit niet voldoende is, dan graag uw kind wat extra fruit/groente
meegeven. Op woensdag en donderdag hebben wij onze schoolfruit/groentedagen. Onze
schoolfruitleverancier is Boekel AGF. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
https://euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Deelname-2018-2019/De-wekelijke-levering/Boekel-AGFHorecagroothandel.htm

SPONSORKLIKS
Afgelopen periode is er toch weer voor bijna 50,00 bij elkaar geklikt! Wanneer u in de komende
periode online aankopen doet, wilt u dan aan onze school denken? Het principe is simpel, ga naar
www. Sponsorkliks.com en zoek onze school op. (PCB Johannes Post) door hier op te klikken, wordt
u doorgestuurd naar ‘onze site’, vervolgens kunt u de gewenste webwinkel aanklikken. Wij zien dus
niet wat u koopt, wel waar een aankoop is gedaan en hoeveel geld dit oplevert. Al het geld besteden
we voor extra activiteiten voor de leerlingen en onderhoud schoolplein.

AIRMILES
Ongelooflijk! Maar we hebben bijna het resultaat van 100.000 airmiles bereikt!
We hebben inmiddels 89.00 miles verzameld. Voor het hele buitenspeelpakket hebben we er in totaal
100.000 nodig. Doneren kan via: https://www.airmiles.nl/amsp/johannes-postschool
U maakt de kinderen er erg blij mee. Mede namens Miriam Vermeulen (moeder van Lotte en Roos)
hartelijk dank!

