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2020! Wij wensen u alle goeds voor dit jaar!
Geplande activiteiten

VOORWOORD
Vandaag zijn we weer gestart. Hopelijk heeft iedereen weer
energie opgedaan voor de komende periode van het
schooljaar. Deze periode staat in het teken van toetsen, portfolio
en gesprekken. Dit schooljaar zijn er minder toetsen om af te
nemen. CITO woordenschat wordt niet meer afgenomen, in
groep 1-2 worden helemaal geen CITO toetsen meer
afgenomen en vanaf groep 6 wordt de DMT facultatief
afgenomen.
Daarnaast zijn er meer leerlingen die een andere toets setting
nodig hebben. (te denken valt aan leerlingen met een
dyslexieverklaring) Voor de leerkrachten altijd een heel schema
om te maken. Niet alle groepen beginnen dus op het hetzelfde
moment met de toetsen.

8-1-2020
Koffieochtend 08.30-09.30
WELKOM
Sonja en Jaco zijn al vele
jaren de vertrouwde
schoolschoonmakers.
Voorheen werkzaam
namens een
schoonmaakbedrijf, sinds 1
december zijn zij in dienst
van onze eigen stichting!
Fijn dat jullie aan onze
school verbonden willen
blijven!

Deze maand worden ook verschillende vragenlijsten uitgezet,
alle scholen van de stichting zetten deze enquêtes uit. Het gaat
deze keer om de leerlingen, ouders en medewerkersvragenlijst.
U krijgt in de komende periode een link voor het invullen van
deze lijst. Een terugkoppeling wordt natuurlijk later in het jaar
gegeven en de eventuele acties.
Hartelijke groet, Conjo Kristalijn

VANUIT DE MR
Zo na de kerstvakantie lijkt het wel als dat de helft van het schooljaar erop zit. In december zijn
wij als medezeggenschapsraad bij elkaar geweest om met elkaar te kijken hoe het begin van dit
schooljaar is verlopen. De groepen lijken hun koers te hebben gevonden en zijn aan het varen
naar de nieuwe wereld, de dingen die ze dit jaar weer mogen leren of verder verbeteren. En
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gelukkig mochten zij ook met elkaar genieten van de gezellige decembermaand, waarvoor een
groot dank aan de ouderraad en vele vrijwilligers.
Ook hebben we nog met elkaar gekeken naar het schoolplan 2019-2023. Het is goed om met
elkaar te kijken hoe vanuit verschillende beleidsdomeinen, goed onderwijs gegeven kan worden
op de Johannes Postschool waarbij de leerlingen centraal moeten staan. Daaruit komen dan
weer doelen voor dit schooljaar 2019-2020.
Voor ons als MR betekent een nieuw kalenderjaar ook al bijna een nieuw begin voor de
koersbepalingen voor volgend schooljaar. Dit kan natuurlijk niet zonder eerst te kijken hoe het
loopt. Daarom willen wij op onze volgende vergadering van 12 februari met elkaar weer kijken of
de doelen die gesteld zijn voor dit schooljaar ook gehaald gaan worden. Om goed te
functioneren als medezeggenschapsraad kunnen wij niet zonder de input van leerlingen (ook
onze eigen kinderen), de gesprekken die wij voeren met ouders en de gesprekken die gevoerd
worden met de medewerkers van school (onze collega’s). Heeft u dan ook iets wat u ons mee
wilt geven of wilt u een keer een vergadering mee maken, laat het gerust weten. Stap op ons af
of stuur een bericht naar 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
Net voor de vakantie zijn juf Sanne en juf Nicoline Slootweg naar het SEL congres in Beeld in
Geluid geweest. SEL staat voor sociaal emotioneel leren. Kees van Overveld was een van de
sprekers. Hij vertelde dat het belangrijk is dat kinderen leren te verwoorden wat er in je hoofd
om gaat. Hoe voel je je? Dat het belangrijk is om kinderen daar de juiste woordenschat bij aan
te leren. Als je de goede woordenschat hebt, dan kun je ook goed reguleren wat er intern met
je aan de hand is.

KIND OP MAANDAG
Bij deze infopost de nieuwe ouderbrief. Het thema voor de komende weken: ‘Zorg je voor mij?’
Tijdens de kerstcollecte lieten we dat zeker merken. Dankzij uw gulle gift, werd er € 484,89
opgehaald!

OUDERRAAD
In de vorige maand heeft de Ouderraad bij verschillende activiteiten voor ons klaar gestaan.
Dankzij deze ouders is het mogelijk om deze extra dingen te organiseren. De Ouderraad heeft
twee ouders bereid gevonden om mee te helpen. Jamie (moeder van Collin, groep 4) en Ulka
(moeder van Luuk, groep 4) komen de Ouderraad versterken! Welkom!

SCHOOLFRUIT
1 sinaasappel (per 2 leerlingen), 1 peer per leerling en 1 appel per leerling. Eet smakelijk
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