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FEBRUARI: Eindelijk weer naar school!

VOORWOORD
Na een valse start deze week, hebben we gelukkig de
leerlingen weer mogen ontvangen. Wat zijn we blij ze
weer te zien. Wel is het een rare tijd. Dat was het natuurlijk
al, maar de richtlijnen dat leerlingen elkaar niet mogen
ontmoeten maakt het er niet makkelijk op. Zeker niet voor
onze leerlingen op onze school waarin juist veel aandacht
is voor elkaar, waar de kinderen uit verschillende klassen
samen spelen op het plein, waar de ze
groepsdoorbrekend werken……
Voor ons is het allemaal even wennen. Waar we altijd snel
even bij elkaar in de klas komen, moeten we nu stilstaan
bij het feit dat de klas een eigen bubbel vormt en we dus
niet zomaar naar binnen kunnen. We hopen dat deze
maatregel snel ‘overbodig’ wordt.
Ook voor u als ouder zal het niet altijd makkelijk zijn. Door
de strengere richtlijnen is de kans dat uw kind niet naar
school kan ook groter. We hopen natuurlijk dat we
gevrijwaard blijven van een positieve uitslag bij één van
de leerlingen of leerkrachten, want dat heeft nu wel heel
grote consequenties. Het feit dat dan een hele klas thuis
moet blijven zien we dan ook met ‘angst en beven’
tegemoet. We hebben al zo’n groot beroep moeten
doen op u als ouder, dat we het erg vervelend zouden
moeten vinden u te moeten informeren dat uw kind thuis
moet blijven. Daarom is het van groot belang dat we de
richtlijnen zo goed mogelijk volgen.

Geplande
evenementen
17-2-2021
Open dag (wordt uitgesteld)
22-2-2021
Start voorjaarsvakantie
1-3-2021
Studiedag – alle leerlingen
vrij
5-3-2021
Portfolio mee
12-3-2021
Voorstelling Kunstgebouw
(groep 3 en 4) onder voorbehoud
26-3-2021
Voorstelling Kunstgebouw
groep 5 en 6) onder voorbehoud
29-3-2021
Theoretisch
verkeersexamen groep 8
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Als bijlage bij deze Infopost stuur ik de beslisboom mee,
die u kan helpen met de vraag of uw kind naar school
mag.
Met vriendelijke groet,
Leonoor Sleijser

VANUIT DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
In de afgelopen maanden hebben wij als MR niet stil
gezeten. Aller eerst mochten wij meedenken met de
plannen in deze bijzondere coronatijd. Daarbij zijn wij
dankbaar dat wij juist ook in deze bijzondere tijd mogen
mee denken met de moeilijke besluiten die genomen
worden of een gevolg zijn van de besluiten die er door
de overheid worden genomen.
Dit meedenken mogen wij gezamenlijk doen als 2
ouders van leerlingen en 2 leerkrachten van de
Johannes Postschool. Elke ouder heeft 3 jaar zitting in
de MR. En daarin heeft Renze de Gelder nu 3 jaar
deelgenomen. Iedere ouder van een leerling op de
Johannes Postschool heeft de mogelijkheid om zich op
te geven om deel te willen nemen in de MR. Via deze
weg willen wij dan ook vragen of er ouders zijn die
zitting willen nemen in de MR. Opgeven kunt u tot
uiterlijk 12 maart 2021, dit kan via de mail of via een van
de MR-leden. Mochten er geen andere ouders zitting
willen nemen in de MR, dan zal Renze de Gelder
nogmaals 3 jaar zitting nemen in de MR. Als er andere
kandidaten zijn, dan worden er verkiezingen gehouden.

Portfolio en
gesprekken
Nu de school weer open is,
hebben we besloten dat de
portfolio’s meegaan op 5
maart. De gesprekken zullen
dan plaatsvinden in week
10 (8 maart t/m 12 maart).
Helaas zullen de gesprekken
online moeten
plaatsvinden. U zult een
uitnodiging krijgen van de
leerkracht.
___________________________

Schooltijden
Doordat de starttijd van de
schooldag voor groep 5 t/m
8 vervroegd is naar 8.20uur,
willen we iedereen vragen
op tijd te zijn, zodat wij op
tijd kunnen beginnen!

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 4, Sven en Jurre
groep 6),
Marijke Niesten - Ungureanu (leerkracht groep 4),
Renze de Gelder (vader Anna groep 3, Micha groep 5)
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KWINK
De scholen zijn weer open en dus starten wij weer met Kwink. Als groep zijn
we twee maanden niet bij elkaar geweest. Centraal staat de komende
weken het weer aan elkaar wennen, aan de 'drukte' in de groep en van
een schooldag.
We nemen ook de rust en de ruimte om te kunnen delen wat de leerlingen
tijdens de schoolsluiting hebben meegemaakt. Alle leuke, bijzondere,
mooie, grappige, moeilijke, stomme en saaie momenten mogen we met
elkaar delen.
Het is belangrijk om elkaar weer te leren kennen en weer een sterke band
als groep op te bouwen waar we de rest het schooljaar graag willen zijn.

EDI EN KLASSENBEZOEKEN
Normaliter staan in december klassenbezoeken gepland door juf Angelina en juf
Leonoor. Wij kijken dan vooral naar de wijze waarop leerkrachten instructie geven
en kijken we of leerlingen profijt hebben van deze instructie. Wij willen iedere
leerling het beste uit zichzelf laten halen. Door EDI (Expliciete Directe Instructie) toe
te passen zien we de betrokkenheid van leerlingen echt toenemen, waardoor
leerlingen de instructie goed oppakken. Een EDI les is als volgt opgebouwd:
Lesdoel. Dit doel wordt expliciet met de leerlingen gedeeld; door voor te lezen of
op het bord te schrijven.
➢ Activeren van voorkennis. De leerlingen krijgen een opdracht die aansluit bij de te
geven les, maar waarvoor ze de benodigde kennis al in huis hebben.
➢ Onderwijzen van het concept. De begrippen die in het lesdoel staan beschreven,
worden uitgelegd.
➢ Onderwijzen van de vaardigheid. De stappen die nodig zin om de in het lesdoel
beschreven vaardigheden goed uit te voeren, worden aangeleerd.
➢ Belang van de les. Waarom leer je dit?
➢ Begeleide inoefening. De leerlingen nemen het toepassen van de leerstof over.
Ondertussen controleert de leerkracht telkens of ze het correct doen en begrijpen.
➢ Lesafsluiting. De leerlingen maken opdrachten of beantwoorden vragen om te
laten zien dat ze het lesdoel beheersen. Daarna mogen ze pas zelfstandig
inoefenen.
➢ Zelfstandige verwerking.
➢ Verlengde instructie. De leerlingen waarbij tijdens de lesafsluiting bleek dat ze het
lesdoel nog niet voldoende beheersen, krijgen een verlengde instructie van de
leerkracht.
➢

Helaas gooide Corona roet in het eten doordat juf Leonoor in die periode in
quarantaine moest en niet op school kon zijn. Nu kan het niet vanwege de
bubbel waarin de groepen zitten. Wel heeft juf Leonoor bij een aantal digitale
lessen meegekeken. Zij was verheugd te zien dat de leerlingen heel
geconcentreerd de les volgden, maar ook de manier waarop zij een digitale les
bijwoonden. Het niet door elkaar praten, maar keurig een handje opsteken, werd
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goed toegepast. Daar kunnen wij als volwassenen nog wat van leren. De onlinevergaderingen verlopen nog niet overal zo goed heb ik mij laten vertellen.
Daarnaast zag zij ook dat EDI werd toegepast in de online lessen.
Overigens heeft ook de inspectie van het onderwijs online lessen gevolgd binnen
de stichting, maar ook bij de Johannes Postschool. Ook zij was onder de indruk
van de manier waarop leerlingen hiermee omgaan. Overigens was haar doel niet
een beoordeling te geven in wat zij zag, maar vooral gericht op de vraag waarop
scholen het digitaal onderwijs vormgeven.

LEERLINGENRAAD
Ondertussen is het alweer even geleden dat er verkiezingen gehouden zijn.
Helaas is er nog geen gelegenheid geweest elkaar te ontmoeten. Zodra de
mogelijkheid er is, zullen we de vergaderingen opstarten. Ook het voorstellen
moeten we nog uitstellen. Ik ga er vanuit dat we dit de volgende Infopost mee
kunnen nemen, want dit kunnen ze, nu de school weer open is, gaan schrijven.

VERLOF MARIJKE
Marijke zal tot de voorjaarsvakantie in groep 4 blijven. Na de vakantie zal zij op
de achtergrond nog één maand werkzaam zijn (dit i.v.m. richtlijnen
zwangerschapsverloven in tijden van Corona), daarna zal haar
zwangerschapsverlof ingaan.

INVULLING GROEPEN VANAF 2 MAART
Na de vakantie zal groep 3 en 4 samengaan in één groep. Zowel voor groep 1/2
als groep 3/4 is een (tijdelijke)vacature uitgezet voor onderwijsassistent. Op dit
moment zijn wij volop gesprekken aan het voeren. Zodra duidelijk is wie dit gaat
worden, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. Op woensdag zal juf
Nicolien (M) extra in groep 3/4 zijn, waardoor er in kleine groepen gewerkt kan
gaan worden.
De extra ondersteuning in groep 5/6 zal voortgezet worden door juf Sija.
Groep 7/8 zal op donderdag en vrijdag gesplitst worden, waarbij juf Thamar
groep 8 onder haar hoede neemt en juf Thara groep 7. Daarnaast is het fijn dat
op dinsdag onze stagiair Chris in de groep gaat komen. De –coachdagen van
juf Thamar (om de week op woensdag) zullen overgenomen worden door juf
Thara. Juf Nicolien zal dan naar groep 3/4 gaan.

KIND OP MAANDAG
Tot de vakantieperiode komen de volgende verhalen aan bod:
Week 06 (08/02 - 12/02) Goed geregeld (Lucas 6: 1-19)
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Zes dagen mag je werken, de zevende dag is voor de Heer. Zo is het goed geregeld, al
eeuwenlang. Maar Jezus vraagt: Mag je een leven redden op sabbat? Mag je goed
doen op de zevende dag? Door het te doen, laat hij het zien.
Jezus kiest twaalf leerlingen uit die hem gaan helpen. Zij worden apostelen, dat zijn
mensen die eropuit gestuurd worden.

Week 07 (15/02 - 19/02) Geef alles (Lucas 6: 27-38, 43-45 en 7: 1-10)
Je moet niet alleen je vrienden liefhebben, maar ook je vijanden.
Er komt een Romeinse centurio bij Jezus, een hoofdman van het Romeinse
bezettingsleger. Die man is gewend dat er naar hem geluisterd wordt, maar nu heeft zijn
knecht een ziekte die naar niemand luistert. Hoewel… De centurio gelooft dat de ziekte
misschien wel naar Jezus luistert. ‘Spreek Heer, uw woord is genoeg’, zegt hij. En zo is het!
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