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LAATSTE INFOPOST 

 

VOORWOORD 

Beste ouders, 

De laatste twee weken van een gek schooljaar. De maatregelen 

rondom COVID 19 zijn bijgesteld per 01 juli. Dit betekent dat we 

op school, de pauzetijden hebben bijgesteld en ook in de 

gelegenheid zijn om een aantal schoolactiviteiten door te laten 

gaan. De begin en eindtijden blijven gespreid, dit in verband met 

het groot aantal ouders, dat anders te veel bij elkaar aanwezig 

zijn op het schoolplein. De richtlijn1,5 meter afstand blijft immers 

van kracht tussen volwassenen. De leerkrachten hoeven in 

principe geen afstand meer te houden van de leerlingen.  

We zijn aan het afronden en ook meteen een nieuw schooljaar 

aan het opstarten. U heeft de brief van het bestuur ontvangen, 

waarin de opvolging bekend is gemaakt. Leonoor is een bekende 

bij een groot deel van het team van de JP en waarschijnlijk ook 

nog bij een groot aantal van de ouders. Het team is blij, dat zij 

terug kon komen naar de JP. Zij pakt de draad weer op, zodat de schoolontwikkeling door kan 

blijven gaan. Komende schooljaar zal zij op maandag, dinsdag en donderdag voor de JP 

werken.  

Tot slot, dank voor uw open houding, het gesprek dat altijd mogelijk was en uw vertrouwen dat 

u mij hebt gegeven om de school te kunnen leiden. 

Geniet van een mooie zomer! 

Hartelijke groet, Conjo Kristalijn  

 

 

 

BELANGRIJK!!! 

 

Groep 5-7 is vrij op 

vrijdag 17 juli.  

Voor iedereen laatste 

schooldag 16 juli 2020 
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MRVERGADERING 

Zo aan het einde van het schooljaar, mochten wij afgelopen woensdag onze laatste 

vergadering houden. Daarnaast was het ook de laatste vergadering waarbij Conjo Kristalijn 

aanwezig was en de eerste vergadering waarbij wij Leonoor Sleijser mochten verwelkomen. Als 

MR zijn wij blij dat Leonoor Sleijser nogmaals tijdelijk de directeur van de Johannes Postschool 

wil zijn. Tijdens de vergadering mochten we ook vaststellen dat Adriaan de Wilde de komende 

3 jaar verbonden blijft aan de MR als ouder lid, omdat zich geen andere ouder kandidaat 

heeft gesteld. 

Door het corona virus is het schooljaar heel anders gelopen dan dat wij en ook u aan het 

begin van het schooljaar hadden verwacht. Toch kijken wij als MR terug op een schooljaar 

waarbij het onderwijs toch goed doorgang kon vinden en dat er ook snel thuisonderwijs 

mogelijk was. Als MR willen wij onze dank over brengen aan alle ouders, leerlingen en 

leerkrachten die in het roerige afgelopen half jaar ontzettend hun best hebben gedaan om 

het onderwijs door te laten gaan. Dit zal niet altijd gemakkelijk zijn geweest voor een ieder.  

We hopen dat iedereen een fijne en ook gezonde zomervakantie mag hebben. 

Wilt u iets aan de MR doorgeven of meer weten over wat wij doen. Stuur ons een bericht via 

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, Voorzitter (vader Anna groep 1, Micha groep 4) 

STUDIEMIDDAG 

Aanstaande woensdagmiddag is de laatste opbrengstvergadering van dit schooljaar. Deze 

keer staat de vergadering in het teken van de opstart van het nieuwe schooljaar. Hoe gaat de 

groep door naar het volgend schooljaar, wat hebben zij nodig om een goede start te kunnen 

maken. De leerkrachten presenteren aan elkaar, welke gestelde ontwikkeldoelen zij zelf 

hebben behaald en wat ze het komend schooljaar verder willen ontwikkelen.   

PORTFOLIO’S  

In alle groepen worden er portfolio’s op vrijdag 10 juli meegegeven. De inhoud van het 

portfolio ziet er anders uit dan de vorige portfolio’s. Omdat de afgenomen CITO’s als 0 meting 

worden gebruikt, zit er geen overzicht in het portfolio. Ook zijn er een beperkt aantal 

methodetoetsen afgenomen, door de Coronaperiode. Het portfolio is met alle kinderen 

besproken. Tevens zijn voor groep 7 wel de voorlopige schooladviezen, meegenomen. Voor 

groep 6 is besloten om deze indicatie naar het komend schooljaar te verplaatsen.  
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FORMULIER UITLEEN CHROMEBOOK 

Aan het begin van de sluiting heeft u een formulier getekend waarin u instemt met de 

consequenties van eventueel schadevergoeding aan het uitgeleende Chromebook. Deze 

formulieren worden aan het eind van dit schooljaar allemaal vernietigd. De school is weer 

geopend en alle Chromebooks zijn weer terug op school. 

VAKANTIEBIEB APP 

De vakantiebieb is weer open. U kunt door middel van deze app, boeken lezen en ook 

luisterboeken downloaden. Ook wanneer u geen lid bent, kunt u deze app gebruiken. Alle 

leerlingen van de JP zijn wel lid van de bibliotheek.  

ACTIVITEITEN LAATSTE SCHOOLWEKEN (KRIS KRAS DOOR ELKAAR HEEN) 

• Generale musical groep 8 
Groep 8 gaat maandagmiddag de musical voor alle groepen opvoeren. Nu de 

richtlijnen weer zijn aangepast is dit gelukkig mogelijk. Er mogen helaas geen mensen 

van ‘buiten’ komen kijken.  

• Dit kan ik show 
Dit gaat door! Schoolactiviteit, op vrijdagochtend 10 juli.  

• Uitzwaaien groep 8 
We nemen afscheid van groep 8, met de gebruikelijke ‘erehaag en ijsjes’. Dit gaat 

gebeuren rond half 12 

• SCHOOLFOTOGRAAF GROEP 1-2 
Lavinia maakt morgenochtend om 08.30 een foto van de hele groep 1-2. De bestelling 

van de groepsfoto gaat via haar.  

• Wisselen groepen.  
Op woensdag 15 juli gaan alle groepen kennismaken met hun (nieuwe) leerkracht.  

• SCHOOLREIS 1-7 

Inmiddels hebben alle groepen een mail ontvangen met de benodigde informatie.  

OUDERRAAD ZONNEBLOEM WEDSTRIJD 

LEUK! Zoveel inzendingen. Het was voor de Ouderraad onmogelijk om alle zonnebloemen te 

komen meten. Sommige leerlingen hadden proefjes gedaan met pitten in een bloempot, of in 

de koude grond, anderen hadden een mooie foto gemaakt met de zonnebloem erbij. Ook 

waren er gezinnen met een wekelijkse update van de groei van hun zonnebloem.  

De Ouderraadvoorzitter heeft alle namen in een melkbus gestopt en er 1 naam uit gehaald. 

De winnaar is: de familie Bikker! Het is jullie van harte gegund! De ijsbon komt er zo snel 

mogelijk aan.  
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