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SING IN & KOM IN DE KLAS WELKOM OPA’S en OMA’S!

VOORWOORD
Afgelopen woensdagmiddag kreeg het team de
verdiepingstraining die hoort bij het vignet Gezonde School. We
zijn voor drie jaar gecertificeerd op de thema’s welbevinden en
relaties en seksualiteit. Vanuit de stichting is tevens een
gezamenlijk sociaal veiligheidsplan opgesteld in samenwerking
met de GGD. Hierin staat beschreven hoe te handelen bij
crisissituaties, grensoverschrijdend gedrag en vermoeden van
(seksuele) kindermishandeling. Geen prettige onderwerpen,
maar uit het nieuws van vorige week, blijkt maar weer eens hoe
belangrijk het is dat er goed gesignaleerd en gehandeld wordt.
In verschillende groepen worden door diverse collega’s lessen
bekeken, sommige collega’s vanuit collegiale consultatie,
anderen vanuit een functie/taak, Carla, onze intern begeleider
stelt iedere week een groep centraal, waar ze dan op
klassenbezoek gaat. De observatie wordt nabesproken met de
leerkracht. Aandachtspunt is ook dat de begeleiding van
leerlingen wordt bekeken, dingen die goed gaan en punten die
verbeterd kunnen worden, zijn dan gespreksonderwerp. De
iCoach (juf Thamar) is in verschillende groepen geweest om te
kijken hoe de leerkrachten met de verwerkingen van de
Snappet omgeving omgaan. Ook hier worden tips en tops
uitgewisseld. En zelf ben ik veel in de groepen te vinden, om te
kijken of de gemaakte schoolbrede afspraken nog zichtbaar zijn.
Zo houden we met elkaar ons onderwijs scherp!
Tot slot, is meester Marc nog steeds met ziekteverlof. Hij is dus
nog niet op school geweest om afscheid te nemen. Hij hoopt
spoedig een keer op school te komen.
Wij wensen u een mooie decembermaand!

Geplande evenementen
5-12-2019
Sinterklaasviering
6-12-2019
Groep 1-4 vrij!
11-12-2019
SING IN, en KOM IN DE KLAS,
opa’s en oma’s van harte
welkom.
18-12-2019
Kerstviering Korenaar
19.00-20.00 met collecte

Belangrijke
mededeling
PARKEREN BIJ AVANTI
WILT U ER OP BLIJVEN LETTEN
DAT U NIET BIJ DE INGANG
VAN AVANT PARKEERT? Ook
niet als de parkeerplaats
vol is.

Hartelijke groet, Conjo Kristalijn
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VANUIT DE MR
Het schooljaar is in volle gang. We gaan de drukke periode tegemoet van Sinterklaas en Kerst.
Vaak een gezellige, maar ook drukke tijd. Als medezeggenschapsraad is het voor ons juist vaak
een rustiger periode. Aan het begin van een schooljaar wordt een groot deel van de koers
uitgezet en nu is de tijd om juist goed te kijken of de koers die ook is gekozen goed is geweest.
Daarom komen wij woensdag 4 december als medezeggenschapsraad weer bij elkaar om
hier over te praten. Wilt u een keer een vergadering mee maken, dan mag dit gerust, maar dit
willen we wel graag van te voren weten. Wilt u iets aan de MR doorgeven of meer weten over
wat wij doen. Stap gerust op ons af of stuur ons een bericht (mr@johannespostschool.nl).
Met een vriendelijke groet,
Nicoline Slootweg (leerkracht groep 3),
Adriaan de Wilde (vader Vivian groep 3, Sven en Jurre groep 5),
Sanne Rietveld-Jansen (leerkracht groep 4/5),
Renze de Gelder (vader Anna groep 1, Micha groep 4)

KWINK
Deze maand staan de volgende onderwerpen centraal: ‘Opkomen en rekening houden met
de ander’, en het onderwerp: ‘Oplossen van ruzie’. Deze onderwerpen worden ondersteund
met emotiewoorden. De methode gaat uit van het uitbreiden van de woordenschat van de
leerlingen, meer informatie is te vinden op: https://www.kwinkopschool.nl/wat-is-kwink/voorouders/

KIND OP MAANDAG
Ik zie je wel
Jesaja 40: 1-1 en Lucas 1: 5-38
We horen deze week over de priester Zacharias. In het eerste verhaal leest hij uit een oude
boekrol van de profeet Jesaja. Hij leest dat God zijn volk niet vergeet – zijn woord houdt altijd
stand. In het tweede verhaal ervaart Zacharias dat ook zelf. In de tempel verschijnt een engel
die vertelt dat hij en zijn vrouw Elisabet een zoon zullen krijgen. In het laatste verhaal van deze
week krijgt Maria bezoek van de engel. Zij wordt de moeder van Jezus.

Zing in het donker
Jesaja 8: 23 - 9: 6 en Lucas 1: 39-80
Zacharias leest verder in zijn boekrol. Hij leest over mensen die nu nog in het donker zitten, maar
een groot licht zullen zien. Als Maria op bezoek komt bij Elisabet en Zacharias, zingt ze het uit.
En later zingt ook Zacharias, als zijn zoon Johannes geboren is.
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Kom je ook?
Matteüs 1: 18-25 en Lucas 2: 1-20
Jozef weet niet of hij wel bij Maria moet blijven. Ze krijgt een kind
dat niet van hem is; kan hij maar beter weggaan? Maar in zijn
droom vertelt een engel hem hoe het zal gaan. Jezus zal
geboren worden, de zoon van God. Jozef zal het meemaken.
In het kerstverhaal horen we hoe de herders in het veld te horen
krijgen dat Jezus geboren is. Ze gaan meteen naar de stal.
Het lied van deze maand: Hemelhoog 156, Vrolijk Kerstfeest
iedereen!

SINT
Sinterklaas hoopt natuurlijk ook op donderdag 5 december op
de JP feestelijk te worden onthaald. Iedereen is welkom om op
het voetbalplein te verzamelen en te blijven tot de Sint
aankomt. Rond 09.00 gaan de leerlingen naar de klassen en
gaat het feest beginnen. De ouderraad verzorgt deze ochtend
iets lekkers voor in de kleine pauze (eten en drinken). Iedereen
moet wel zijn eigen lunch meenemen.

LIAM KREFT groep 1-2
PINDA ALLERGIE
Omdat de voorlichting
rondom Liam zijn
(levensbedreigende)
allergie al weer even
geleden is. Even deze korte
herinnering. (met name
voor leerlingen in groep 1-2)
Graag uw aandacht voor
de etenswaren die in deze
tijd worden meegegeven.
GEEN pinda’s. pindakaas of
iets waar pinda’s in verwerkt
zijn. Alvast dank voor uw
oplettendheid!

TINY FOREST

KERST

Groep 4/5 heeft afgelopen
maandag de eerste gastles
gehad van het IVN. De
Springplank en de Johannes
Post zijn uitgekozen om
samen in het bos aan het
werk te gaan er les te
krijgen en de bomen voor
het bos te planten. Dit gaat
gebeuren op maandag 9
december! Meer info volgt.

Deze weken zijn we op weg naar Kerst, dit doen wij door
gezamenlijk iedere week een kaars aan te steken en met elkaar
te vieren dat we op weg zijn naar het mooie feest: Kerst!

KOM IN DE KLAS 1112-2019

De derde Advent organiseren wij een SING IN! Wij hebben Leon
van Veen gevraagd om deze activiteit muzikaal te begeleiden.
Dus ook al denkt u, zingen is niets voor mij, het luisteren naar zijn
pianospel is al een prachtige gebeurtenis.

Aansluitend aan de SING IN!
zijn de OPA’S EN OMA’S van
harte welkom om in de
verschillende groepen de
les bij te wonen. U mag bij
verschillende kleinkinderen
een kijkje nemen😉 De
KOM in de KLAS is tot aan
de kleine pauze. BENT U ER
OOK BIJ?

De surprises worden op dinsdagochtend 3 december verwacht.
De ouderraad neemt je surprise in ontvangst en maakt er weer
een mooie tentoonstelling van. Iedereen is ’s middags vanaf
15.00 welkom om de surprises te komen bewonderen en of
inspiratie op te doen. Ook de woensdagochtend bent u nog
van harte welkom op het leerplein.
Vrijdag 6 december zijn de groepen 1 tot en met 4 VRIJ!

U kunt thuis alvast oefenen: op het programma: Stille nacht,
Goed nieuws uit Hemelhoog 132, Knoop het even in je oren, in
een stalletje, Vrolijk Kerstfeest iedereen uit Hemelhoog 156.
Meteen welkom om 08.30! Het duurt ongeveer een half uur.
De kerstviering is dit schooljaar in de Korenaar. Op
woensdagavond 18 december, 19.00-20.00 bent u en uw gezin
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van harte welkom om samen de mooie boodschap van kerst te horen. Tijdens deze kerstviering
wordt een collecte gehouden voor ons nieuwe spaarproject. Tijdens de vierde Advent wordt
het spaardoel met de leerlingen besproken.

SCHOOLFRUIT
De eerste leveringen gaven wat problemen, daarom is afgesproken: woensdag, donderdag
en vrijdag wordt het schoolfruit uitgedeeld. U krijgt per week een Parro, welk schoolfruit wordt
uitgedeeld, zodat u wel kunt inschatten of er nog iets meegeven moet worden. Komende
week:
1 kaki per twee leerlingen, 1 zak waspeen voor 5 leerlingen en 1 peer per leerling. Eet smakelijk

GELD TSO BIJDRAGE
Ondanks dat dit een vrijwillige bijdrage is, zullen we een tikkie uitsturen. Dit zullen wordt gedaan
in januari. Er zijn tot nu toe slechts een aantal gezinnen die de bijdrage hebben overgemaakt.
Wij hebben tot nu toe 570 euro ontvangen, terwijl er een begroting is van € 2300,00. Wij hopen
dat net als in voorgaande jaren het lukt om de TSO betaling rond te krijgen.

SCHOOLTUIN
GELUKT! Wij hebben een ouder gevonden, die via zijn werk iets kan leveren. In het nieuwe
seizoen zal dit worden geregeld.

SPONSORKLIKS
Hoe werkt gratis sponsoren?
Als jij via onderstaande link iets koopt, bijvoorbeeld bij Coolblue, About You of Bol, dan
ontvangt PCB Johannes Post geld van SponsorKliks. De link bevat nl. een code om PCB
Johannes Post te herkennen en jij betaalt hetzelfde als je direct naar de webwinkel gaat,
vandaar "gratis sponsoren".
Bekijk andere winkels op de SponsorKliks-pagina van PCB Johannes Post via:
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=3827&so=ma
Wij zien niet wat er is gekocht, door wie er iets is gekocht, maar wel dat er iets bij een bepaalde
winkel is gekocht en dat dit een bedrag oplevert. U betaalt niets extra’s en de leerlingen zijn er
blij mee. Wij gebruiken het extra geld voor onderhoud aan de enorme schooltuin of
vervanging van materialen die niet vanuit de bekostiging volledig vergoed worden. Denk
bijvoorbeeld aan een speeltoestel. Tot nu toe is er 670 euro bij elkaar gespaard!
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