INFOPOST 9
2018-2019

ALGEMEEN
Beste ouders,
Na de kerstvakantie gaan we meteen vol aan de slag met het maken van de portfolio’s. Het thema van
KWINK sluit hier prachtig bij aan: JEZELF KENNEN. De portfolio’s worden nu nog in een papieren
versie samengesteld, in de oude rapportmappen. Wilt u er voor zorgen dat de rapporten weer op school
terug komen? In de week van 28 januari wordt via Parro de gespreksplanner verstuurd. De leerlingen
van de groepen 5 tot en met 8 worden verplicht bij hun portfoliogesprek uitgenodigd. De portfolio’s
gaan mee, nadat de gesprekken zijn geweest.
De leerlingen maken deze periode de middentoetsen van CITO, deze toetsen worden voor begin
februari afgenomen, zodat er tijd is voor het analyseren en vervolgstappen.
Vorig week is juf Ada begonnen in groep 7, van harte welkom! Juf Marijke komt donderdag a.s. weer
terug. Zij heeft al het een en ander aan voorbereiding gedaan om goed te kunnen starten. Welkom weer
op de JP!
Vanuit het traject startende leerkracht heeft juf Thamar een coach vanuit WIJ de Venen en staat eind
januari haar assessment op de agenda. Zij wordt tijdens het assessment vervangen (wanneer de
lesobservatie natuurlijk is geweest). Morgen krijgt zij extra tijd voor het opstellen van
groepswerkplannen. Juf Thara is in groep 6-8. Juf Nicoline is woensdag afwezig in groep 7, juf Ada
staat deze ochtend voor de groep.
In de kerstvakantie hebben twee vaders (Martijn en Ernst-Jan) de losse stenen weer vastgemaakt. De
stenen ondergrond bij het voetbalveld wordt ook deze maand gerepareerd. Dank voor jullie vrije tijd!
Een goede schoolweek gewenst! Hartelijke groet, Conjo Kristalijn

KALENDER JANUARI
dinsdag
donderdag
woensdag

15-01
17-01
23-01

juf Conjo afwezig, directieoverleg
juf Marijke is weer terug van weggeweest;-)
Inspiratiemiddag WIJ de Venen, gastspreker Steven Pont

donderdag

24-01/
25-01
28-01
31-01

juf Carla en juf Conjo afwezig, tweedaagse WIJ de Venen

maandag
donderdag

juf Conjo afwezig, afname assessments
juf Conjo afwezig, afname assesments, juf Thamar assessment

ONDERWIJSINHOUDELIJKE INFORMATIE
KWINK (SOCIAAL EMOTIONEEL LEREN METHODE)
KWINK van week 11 thema: JEZELF KENNEN
Onderbouw (groep 1/2): ‘Wees blij met wat je al kan!’
Emotiewoorden: blij, trots, zeker
Middenbouw (groep 3 t/5): ‘Wees tevreden met jezelf!’
Emotiewoorden: boos, gefrustreerd, onzeker, optimistisch, tevreden, zeker
Bovenbouw (groep 6 t/m 8):Focus op je sterke punten!’
Emotiewoorden: aarzelend, onzeker, beschaamd, gefrustreerd, geïrriteerd, gespannen, hulpeloos,
ongelukkig, ongemotiveerd.

KIND OP MAANDAG (GODSDIENSTMETHODE)
Deze periode wordt gewerkt met het thema: ‘Het beste!’
Deze en komende week worden er verhalen gelezen over het leven van Jezus, uit het evangelie van
Johannes. De verhalen zijn te lezen in Johannes 1 en 2. Meer informatie kunt u lezen in bijlage 1
(ouderbrief)

HUISWERKBELEID
In de periode voor de kerstvakantie is tijdens de teamvergadering gesproken over het opgestelde
huiswerkbeleid. We hopen op deze manier meer een opbouw te hebben gemaakt in het huiswerk. Het
beleid is besproken met een gedeelte van de leerlingenraad en ter informatie aan de MR gestuurd.
Huiswerk roept altijd vragen op. Wanneer is huiswerk goed om mee te geven, wat is een goede manier
van huiswerk maken en krijgt iedereen wel het juiste huiswerk, met aansluiting op het VO?
Uitgangspunt blijft: huiswerk is geen manier om nieuwe lesstof te oefenen. Leerlingen zouden in
principe het huiswerk alleen moeten kunnen maken, plannen. Er wordt in de bovenbouw gekeken om
het huiswerk meer adaptief mee te geven (inhoudelijk en hoeveelheid) Wij hebben afgesproken deze
periode te gaan werken met het nieuwe beleid (bijlage 2). Feedback altijd welkom!

SCHRIJFBELEID
Dit schooljaar zijn we gestart met de invoering van een schoolpen. Voor sommige leerlingen een hele
overstap, voor veel leerlingen geruisloos verlopen. Met een aantal leerlingen zijn individuele
afspraken gemaakt. Waar sommige leerlingen nog wel aan moeten wennen is het feit dat ze altijd met
deze pen moeten schrijven. Dit betekent ook zorgdragen voor je eigen materiaal. Alle leerlingen
hebben deze pen gekregen van de school, maar moeten zelf zorgen voor een nieuwe pen, wanneer
deze stuk gaat.

ORGANISATORISCHE INFORMATIE
UPDATE LIAM
Dit schooljaar is Liam in groep 1 gekomen. Door zijn pinda allergie hebben we u een aantal keren van
informatie voorzien. Op dit moment gaat het goed met hem. Ook dankzij uw medewerking. Met de
ouders is afgesproken om een aantal keren per jaar u te informeren over de stand van zaken. Mede ook
om onze aandacht rondom de richtlijnen niet te laten verslappen.

SCHOOLFRUIT
Iedereen krijgt deze week 1 sinaasappel (1 per twee leerlingen) 1 kaki (1 per twee leerlingen) 1
mandarijn. Mocht dit niet voldoende zijn voor uw kind, geeft u dan aanvullend wat fruit/groente mee?
Op woensdag en donderdag houden we onze verplichte fruit en groentedagen.

BIBLIOTHEEK
De komende week wordt de leesmonitor ingevuld. Dit gaat over de leesbeleving van de leerlingen. Het
is een vast onderdeel van de bibliotheek op school. De terugkoppeling vindt plaats in een geplande
teamvergadering.

SPONSORKLIKS
In december werd een bedrag van € 53,55 bijgeschreven. Dank voor uw bijdrage. Dit gratis geld wordt
mogelijk gemaakt door uw online inkopen via sponsorkliks.com/PCB Johannes Post. Een percentage
van het aankoopbedrag gaat dan naar onze school. Wij kunnen niet zien wat er wordt gekocht, wel
hoeveel euro’s we krijgen;-) Van harte aanbevolen.

HOOFDLUIS
Bij de controle na de vakantie zijn geen luizen aangetroffen! Dank luizenpluis ouders voor jullie tijd.

TSO BETALING
Veel gezinnen hebben de vrijwillige bijdrage betaald, een aantal gezinnen nog niet. Wij sturen toch
een herinnering, omdat we door middel van deze bijdrage de TSO ouders kunnen inzetten, ook voor
het meehelpen bij de pleinwacht in de lunchpauze. Dank voor uw bijdrage.

