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LET OP: ER IS HOOFDLUIS!!

VOORWOORD
Onderwijs is veelvuldig in de media en onderwerp van gesprek.
Het lerarentekort is ook bij ons in de regio voelbaar. Als
voorbeeld zijn er structureel te weinig leerkrachten om
bijvoorbeeld alle vervangingen in te vullen. De JP komende
week woensdag niet aan staken. We maken ons zorgen over
de manier waarop het lerarentekort wordt aangepakt en hoe
de minister over het vak spreekt.
Tijdens de laatste koffie en tuin was er een enthousiaste groep
ouders, dank dat u tijd inruimt om in gesprek te gaan. Het levert
altijd informatie op. Daarna zijn we verder gegaan in de
schooltuin!
De laatste teamvergadering is er input geleverd voor de visie op
ons cultuurbeleid. Nicoline Matze is bezig met de cursus interne
cultuurcoördinator. Daarna heeft iedereen in twee of drietallen
een Effectieve Directe Instructie les voorbereid. Tijdens de
bordsessie (een korte vergadering) van deze week en vorige
week hebben de leerkrachten elkaar bevraagd over deze les.
De komende periode ben ik niet altijd bij begin of eind van de
lesdag aanwezig. Weet dat u mij altijd mag mailen, bellen of
een Parro kunt sturen.
Hartelijke groet, Conjo Kristalijn

iCoach
Thamar Esveld is onze nieuwe iCoach. Zij heeft twee iCoach
bijeenkomsten bezocht. Wat doet een iCoach op de JP? Zij
ondersteunt de leerkrachten bij de inzet van de digitale
hulpmiddelen. Ook om kritisch te blijven kijken naar de kwaliteit
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Geplande evenementen
13-11-2019
Koffieochtend 08.30-09.30
25-11-2019
Eerste Adventsviering
27-11-2019
Studiemiddag team Sociaal
veiligheidsbeleid GGD
training, MR vergadering
20.00

Belangrijke
mededeling
PARKEREN BIJ AVANTI
Beter een goede buur, dan
een verre vriend.
Wilt u er rekening mee
houden dat het
parkeerterrein van Avanti
privéterrein is? Wij mogen er
gebruik van maken, mits de
auto’s netjes worden
weggezet. Dus langs de
kant van de begroeien en
NIET voor de ingang. Dank
voor uw medewerking.
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van deze middelen en om leerkrachten te coachen over hoe de didactische vaardigheden
versterkt kunnen worden met ict middelen. Thamar heeft hier vier uur per week voor gekregen.
Soms neemt zij dit in een ochtend of middag op, soms een hele dag. Thara Hengeveld zal haar
vervangen tijdens deze uren. Thamar zal ook bij de leerkrachten lessen bekijken of zelf een
voorbeeldles geven.

EVEN VOORSTELLEN
Juf Kim Witteman- van der Salm start vandaag. Zij is net moeder
geworden van een zoontje en heeft gewerkt in Zoetermeer. Net voor
de vakantie heeft zij kennisgemaakt met de groep. Wij wensen haar
een mooie start en veel plezier op de JP!
Dit betekent ook dat we afscheid nemen van meester ‘Kikker’/Marc,
dank voor je leuke lessen en dat je in zo’n korte tijd zo lekker thuis
bent gaan voelen op de JP. Helaas kan het afscheid morgen niet
doorgaan. Maar we hopen je volgende week te zien!

LEERLINGENRAAD

De leerlingenraad
In de leerlingenraad zitten: Sem uit groep 3, Fleur uit groep 4, Fleur uit groep 5, Simon uit groep 6, vacature in
groep 7 en Sophie uit groep 8.

Hallo,
Wij willen jullie uitleggen wat de leerlingenraad allemaal doet. Wij denken na en nemen beslissingen over
verschillende dingen over de kinderen op school. Zo zijn wij nu over het schoolreisje na aan het denken. Verder
mogen wij straks ook nog over nieuwe tafels voor de iedereen op school mee beslissen en nog over meer dingen.
(maar we weten nog niet wat) Verder willen we nog wat over de verschillende taken vertellen; Sophie is de
voorzitter, vacature (uit groep 7) de notulist of ook wel secretaris, Simon de tijdbewaker en de rest helpt gewoon
mee met de beslissingen nemen. Telkens als je vanaf groep 6 in een groep hoger komt wordt de rol van degene
die dat vorig jaar deed naar jou doorgeschoven, tenzij je dat niet wilt, ook willen we gaan uitbreiden naar meer
kinderen, zodat we nog betere beslissingen kunnen nemen. Ook mogen leerlingen altijd naar ons toekomen als ze
ideeën hebben om onze school nog beter te maken. We gaan ook nog wat doen aan het zwerfafval in onze
schooltuin.
Namens iedereen uit de leerlingenraad: dag!!

GO voor JEUGD!
Het spreekuur van Jannie is ook na de vakantie weer gestart. Zij is iedere dinsdagmiddag rond
13.00 op school. Stap gerust bij haar binnen voor het stellen van vragen. Ook is zij via mail en
mobiel te bereiken: jannie.vandemeeberg@govoorjeugd.nl/06-51265241

KWINK
Deze weken staan qua groepsvorming in het teken van performing. Deze fase duurt lang,
omdat we de fases storming en norming achter de rug hebben.
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Wat houden deze fases in:
Forming
De groepsleden kennen elkaar nog niet, of als de groep vorig jaar al bij elkaar was, weten de
groepsleden niet of alles bij het oude is gebleven. Hoe jonger kinderen zijn, hoe meer ze in de
grote vakantie zijn veranderd. Het is een verkenningsfase, die bij nieuwe groepen één à twee
weken duurt en die bij groepen die elkaar kennen wat korter kan duren. De groep is in deze
fase vaak nog heel rustig. De kinderen zijn meer bezig met zichzelf en hoe ze overkomen op de
anderen. In deze fase zorgt de leerkracht vooral voor veiligheid.
Storming
De groepsleden weten ondertussen een beetje wat ze van de anderen kunnen verwachten.
De grenzen van de eigen veiligheid zijn verkend en nu kunnen ze zich gaan profileren. "Mijn
mening moet gehoord worden, ik ben er ook." Voor een buitenstaander is de groep rumoerig.
Er zijn botsingen, onenigheid en ruzietjes. Dit hoort bij deze fase en hoeft niet verontrustend te
zijn. De hiërarchie wordt bepaald. De leerkracht laat merken dat conflicten bij het leven
horen, maar dat de manier van oplossen wel belangrijk is. Conflicten worden samen
uitgepraat.
Het resultaat van de stormingperiode kan heel verschillend zijn. De ene groep wordt een
positief samenwerkende groep, in een andere groep staat concurrentie en machtsstrijd
voorop. Weer een andere klas valt uiteen in subgroepen of een hoofdgroep met enkele
outsiders.
Norming
De leiders die in de vorige fase boven kwamen drijven, bepalen hoe er in de groep met elkaar
wordt omgegaan. Zij bepalen soms onbewust, soms bewust, de ongeschreven regels. Deze
normen staan eigenlijk zo goed als vast en veranderen bijna niet meer. Het is dus zaak om als
leerkracht te zorgen dat er positieve groepsnormen zijn ontstaan vóór deze "vaststaan." Dit kun
je bewerkstelligen door de leiders een positieve rol te geven en door de groep bewust te
maken van hun gezamenlijke kracht tegen ongewenst gedrag.
Performing
De groep is klaar voor het werken. De introductieperiode is voorbij. Deze fase gaat bij een
groep die echt nieuw is, in na anderhalf tot twee maanden. Bij een groep die elkaar al kent
kan deze fase al na twee weken ingaan. De groep keert naar de vorige fases terug als er
bijvoorbeeld een nieuw kind in de groep komt, als een werkweek heel intensief beleefd wordt,
als er een heel hevig conflict plaatsvindt, of als er een andere ingrijpende gebeurtenis
plaatsvindt. Als leerkracht moet je nu niet denken dat de groep “af” is. Een goede groep vergt
onderhoud gedurende het hele jaar.
Bij deze periode hoort een nieuwe ouderbrief, zie bijlage 1
En in deze maand wordt er weer een les gegeven uit Relaties en Seksualiteit.
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KIND OP MAANDAG

MR

God heeft aan Abraham een groot volk en een eigen land
beloofd. Die belofte wordt niet van het ene op het andere
moment vervuld, maar steeds met hele kleine stukjes. Het zijn
prachtige verhalen om aan kinderen te vertellen. Thema’s als
angst, bezorgdheid, verliefdheid, hoop, jaloezie en verrassing
komen in deze verhalen naar voren.

Woensdag 27 november,
20.00 vergadert de MR.
Weet dat u welkom bent!
(graag van te voren
aanmelden)

Het lied van deze maand: Goed nieuws!
https://www.youtube.com/watch?v=lrAqRMm_-SY
Er is tevens een nieuwe ouderbrief, zie bijlage 2

SCHOOLFRUIT
Vanaf 12 november wordt er weer schoolfruit geleverd. De
levering komt op maandag binnen, het schoolfruit wordt op
dinsdag-woensdag en donderdag uitgedeeld. Woensdag en
donderdag zijn onze verplichte groente en fruitdagen. U hoeft
dus geen eten voor de kleine pauze mee te geven op dinsdag,
woensdag en donderdag (mag natuurlijk wel)

GELD TSO BIJDRAGE
Wilt u de TSO bijdrage: 30,00 per gezin, overmaken?
Stichting vrienden van de Johannes Post
NL60RABO0325929548
Dank voor het overmaken. Van deze bijdrage kunnen wij de TSO
ouders betalen en sparen voor vervanging van bijv. een
koelkast.

VOORLEESKAMPIOEN
Voor de vakantie was onze
voorleeswedstrijd. Lisa, Thijs,
Lobke, Maartje, Britt,
Liselotte en Sophie zijn onze
voorleeskampioenen!
Sophie gaat de school
vertegenwoordigen tijdens
de plaatselijke voorrondes.

SINT EN KERST
In deze maand starten de
activiteiten rondom sint en
kerst. U wordt door de
leerkrachten op de hoogte
gehouden, wanneer er iets
is. Bijvoorbeeld lootjes
trekken, schoenzetavond.
Noteert u in ieder geval
onze derde Adventsviering
woensdag 11-12, 08.30 :
Kerst sing in met muzikale
medewerking van Leon van
Veen.

SPEELTOESTEL
Dank aan de vaders die in de herfstvakantie het speeltoestel
hebben geplaatst!

SCHOOLTUIN
Nogmaals een oproep: wie heeft er connecties voor de
aanschaf van bodembedekkers? We hopen op deze manier de
borders weer wat netter te maken.

INGEZONDEN
Sirkelslag groep 6,7,8 op
vrijdag 15 november, om
19.00 in de Korenaar.
Aanmelden is mogelijk tot
09-11-2019
lydiabol@hotmail.com
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