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VOORWOORD
Inmiddels werken we al weer een aantal weken in ‘onze
bubbel’. Helaas zijn er nog geen versoepelingen
hieromtrent.
Gelukkig lukt het tot nu toe om het virus buiten de deur te
houden. Het is fijn te merken dat wanneer er twijfel is dat
ouders meedenken en hun kind willen testen. Voor ons fijn,
want dan weten we waar we aan toe zijn, maar ook voor
anderen. Zo kunnen we de school met betrekking tot het
virus zo veilig mogelijk houden. Het is afgelopen week
toch weer even spannend geweest of er een groep thuis
moest blijven, maar gelukkig waren er alleen negatieve
testuitslagen van leerlingen. Nu hopen dat het zo blijft.
Vorige week zijn de portfolio’s meegegaan en deze week
worden de gesprekken gevoerd. Door het via Teams of
Google Meet te doen, hebben we tenminste nog een
beetje contact.
Vanaf nu zullen we ook weer toetsen gaan afnemen. We
willen deze vooral gebruiken om ons onderwijs zodanig
aan te passen aan dat wat nodig is voor de leerlingen.
We gaan niet uit van achterstanden, maar kijken vooral
wat nodig is om onze leerlingen op weg te helpen zodat
ze goed in ontwikkeling blijven.

Geplande
evenementen
26-3-2021
Voorstelling Kunstgebouw
groep 5 en 6) gaat niet door
29-3-2021
Theoretisch
verkeersexamen groep 8
1-4-2021
Paasviering
2-4-2021
Vrij i.v.m. Goede Vrijdag
5-4-2021
Vrij i.v.m. 2e Paasdag
22-4-2021
Route 8 afname (groep 8)

Voorzichtig zijn we aan het kijken hoe we het Paasfeest
vorm kunnen gaan geven en hoe we de Koningsspelen
gaan organiseren. We weten nu nog niet of we deze
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activiteiten vieren in onze eigen bubbel van de groep
of dat we gezamenlijk kunnen vieren.
Met vriendelijke groet,
Leonoor Sleijser

OPEN DAG
Op woensdag 28 april zal een online open dag worden
georganiseerd door de drie scholen in Hazerswoude.
Daarvoor gaan we een filmpje en een presentatie
maken. We proberen hierdoor een goed beeld te
maken van onze school. Natuurlijk is het heel jammer
dat ouders niet echt de sfeer kunnen proeven, maar
laten we hopen dat dit op een later moment alsnog
kan.

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!

EVEN VOORSTELLEN
Vanaf 1 maart is Miriam Kluft bij ons komen werken. Ook hebben wij nieuwe
stagiaires. Hieronder stellen zij zich aan u voor:
Miriam Kluft
Sinds 1 maart 2021 ben ik werkzaam op de Johannes Post school. Tijd om mij in het
kort voor te stellen. Mijn naam is Miriam Kluft en ik ben tot de zomervakantie op de
maandag, woensdag, donderdag
en vrijdag te zien op school. Ik bied
extra ondersteuning in de groepen 1
t/m 4 in de rol van
onderwijsassistente.
Ik woon in Alphen aan den Rijn en
ben bijna 14 jaar getrouwd met
Jeroen. Samen hebben wij drie
dochters van acht, elf en twaalf jaar
oud. Voor deze nieuwe uitdaging
was ik 20 jaar werkzaam als
apothekersassistente in een
openbare apotheek. Twee jaar
geleden vond ik het tijd om mijn hart
te volgen en een carrièreswitch te maken. Ik ben naast mijn werk in de apotheek
gestart met de PABO opleiding. Een hele verandering voor zowel mijn gezin als
mijzelf. Gelukkig krijg ik volop support van mijn gezin en vinden mijn dochters het
leuk om met mij mee te denken om leuke opdrachten te verzinnen voor mijn
lessen. Op de dinsdag loop ik stage in groep 6 op de Zilveren Maan in Nieuwkoop.
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Mijn week zit goed gevuld aangezien mijn studie ongeveer 30 uur per week tijd in
beslag neemt en ik 25 uur werk op de Johannes Post. Het feit dat ik nu mijn studie
kan combineren met een baan in het onderwijs geeft rust. Het is voor mij een
mooie uitdaging om het geleerde direct in de praktijk te brengen en te werken
aan mijn mooie doel om over 2,5 jaar zelf voor de klas te staan.
Mijn hobby’s staan nu op een lager pitje maar elke avond lees ik in bed nog een
stukje verder in een boek. Met mijn gezin vind ik het heerlijk om erop uit te gaan.
Ook kan ik niet wachten om mijn kinderen weer langs de lijn aan te moedigen bij
een van hun sportwedstrijden. Ik ben dol op het spelen van spelletjes, tuinieren en
af en toe een serie op televisie volgen vind ik ook heerlijk ontspannend. Ik hou van
lekker eten en helemaal om af en toe eens uit eten te gaan. Dit is wie ik ben in
een notendop.
Els den Heijer
Mijn naam is Els den Heijer. Sinds september 2018 ben ik
student op de PABO van Hogeschool Leiden. Ik woon
in Bodegraven en vind het fijn om op donderdag met
de fiets naar Hazerswoude te komen. Ik ben getrouwd
en heb vijf kinderen in de leeftijd van 26 tot 13 jaar. Eén
van onze zoons is al getrouwd, de anderen wonen
allemaal nog thuis. Ik houd van lezen en het oplossen
van puzzels. Ik vind het ook fijn om wandelend of
fietsend de natuur in te gaan. Tot de zomervakantie
loop ik stage in groep 1/2. Mijn Gids door dit leven is de
Heer, Hij is mijn Herder, die mij leidt.
Onze stagiaire in groep 5/6 zal zich in de volgende Infopost aan u voorstellen.

BIBLIOTHEEK OP SCHOOL
Wat is bibliotheek op school?
Bibliotheek Rijn en Venen werkt met het primair onderwijs samen op het gebied
van taalontwikkeling, leesplezier en digitale geletterdheid. Het doel is om
kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school én thuis.
Sinds drie jaar kunnen alle kinderen op school boeken lenen van de
‘schoolbieb’. Eén keer per week is de bieb geopend en zijn er een aantal
moeders die de uitleen verzorgen.
Maar bibliotheek op school organiseert nog meer activiteiten op school. Deze
maand worden er voor alle groepen leuke workshopsgegeven.
Theaterlezen 5/6 en 7/8

De volgende infopost verschijnt half april

Pagina 3 van 6

-

Maandagmiddag 22 maart
Dinsdagochtend 30 maart
Vrijdagochtend 9 april

Theaterlezen is een leuke manier om kinderen aan
het lezen te krijgen. Je leest een boek met twee of
meer personen. Het lijkt erg op de rollen in een
toneelstuk, alleen dan hoeven de teksten niet uit het
hoofd geleerd te worden. Het gaat bij het
theaterlezen namelijk om het lezen. De kinderen
kiezen een rol en lezen om de beurt hun stuk tekst
voor. Het is in het begin voldoende als zij gewoon de
tekst oplezen. Door de tekst vaker te oefenen,
kunnen ze zich inleven in de rol die ze spelen en
eventueel gebruik maken van intonatie en/of stemmetjes.
Leesbevordering en nieuwe media 3/4 en 1/2
-

vrijdagochtend 19 maart (groep 3/4). Green screen sprookje in 2 groepen

Met een green screen als achtergrond kun je foto’s of een film maken van je
leerlingen. Mbv een app kun je er vervolgens een andere achtergrond achter
zetten waardoor ze in een andere wereld lijken te staan. Simpel een foto of
filmpje maken, op het internet een mooie achtergrond uitzoeken en vervolgens
in de app samenvoegen.
-

vrijdagochtend 19 maart (groep 1/2). Verhaal bouwen met lego

De kinderen maken mbv lego of duplo een verhaal

KIND OP MAANDAG
Tot de vakantieperiode komen de volgende verhalen aan bod:
Week 08/09 (22/02 - 26/02 of 01/03 - 05/03) Nu gebeurt er iets
Lucas 7: 11-17, 36-50 en 8: 4-15
Er gebeurt niets meer, voor een jongen uit Nain. Zijn ogen zijn gesloten en zijn familie huilt.
Alles is voorbij. Of toch niet? Als Jezus de begrafenisstoet tegenkomt, gebeurt het
onmogelijke. De jongen staat op uit de dood.
In het huis van Simon de Farizeeër gebeurt ook iets, als een vrouw de voeten van Jezus zalft.
Haar zonden worden vergeven.
In het laatste verhaal van deze week horen we over een zaaier die overal zaait. Op veel
plekken gebeurt niks, maar op sommige plekken weet de zaaier: Nu gebeurt er iets!

Week 10 (08/03 - 12/03) Wie is Jezus?
Lucas 8: 40-56 en 9: 10-27
Op weg naar Pasen horen we verschillende opstandingsverhalen: vorige week de zoon uit
Nain, deze week de dochter van Jaïrus. Als Jezus haar hand pakt, komt ze tot leven. Ook
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horen we hoe vijf broden en twee vissen genoeg zijn voor duizenden mensen. Als je het
hoort vraag je je af: Wie is die man toch, die zulke dingen kan doen?

Week 11 (15/03 - 19/03) Help mij toch!
Lucas 9: 28-36 en 10: 25-42
Een man ligt hulpeloos langs de kant van de weg – is er niemand die hem helpt? Uiteindelijk
komt er een Samaritaan langs, iemand uit een ander volk. Hij geeft de man de hulp die hij
niet verwacht had.
Een tijdje later is Jezus op bezoek bij Maria en Marta. Maria luistert naar de Heer, terwijl
Marta druk bezig is in huis. Kan Maria haar niet helpen? Jezus vertelt dat Maria het goede
gekozen heeft.

Week 12 (22/03 - 26/03) Ik doe het goed, toch?
Lucas 18: 9-14, 19: 28-48 en 22: 1-23
Twee mensen gaan bidden: de één is heel blij met zichzelf, de ander schaamt zich. Juist die
tweede wordt gehoord door God, zo vertelt Jezus. Deze week horen we ook over de
intocht in Jeruzalem en het begin van het lijdensverhaal.

Week 13 (29/03 - 02/04) Open je ogen
Lucas 23 en 24: 1-35
Het wordt donker, zomaar midden op de dag. Jezus sterft. Hij wordt begraven in een graf
met een steen ervoor. Maar daar in het donker zal Jezus niet blijven. Op Paasmorgen
overwint het leven. Alsof God opnieuw zegt: ‘Er zij licht!’

Nieuwsbrief Cito toetsen
In een normaal schooljaar worden in januari/februari de cito toetsen afgenomen.
Deze toetsen zijn in de lockdown periode niet afgenomen. We hebben vanaf 8
februari het moment dat de scholen weer open zijn gegaan, ons eerst gericht op
het welbevinden van de kinderen. Weer wennen aan naar school gaan, je
klasgenoten weer zien het fijn hebben met elkaar. De toetsen van cito gaan we
na de voorjaarsvakantie afnemen.
Vanaf 8 maart zullen de toetsen van rekenen, spelling en begrijpend lezen
worden gemaakt. Met de AVI leestoetsen en de woordleestoets hebben we in
deze week een start gemaakt. We zullen de resultaten van de toetsen wel anders
interpreteren. Een leerling kan een score behalen van I t/m V. Hiermee wordt het
kind vergeleken met leerlingen uit een normaal schooljaar, daarvan is nu geen
sprake. Belangrijker vinden wij de analyse van de toets: wat weet het kind al? Wat
zijn nog doelen waaraan dit kind gaat werken de komende periode? Waar
moeten we in de groep nog extra aandacht aan besteden?
Deze periode van toetsen zit ook dicht op de periode van de Eindtoetsen van
Cito in juni. De verwachte groei van de leerling in resultaat zal hiermee ook anders
zijn. We weten dat cito scores een onderdeel zijn van een schooladvies. Het
Voortgezet onderwijs heeft aangegeven daar intern ook anders naar te gaan
kijken. Een warme overdracht over leerlingen is dan ook heel belangrijk. In het
rapport zal er nog geen informatie staan over deze toetsen. Deze ontvangt u op
een later moment.
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“Project Kleinkunst aan huis” (Oproep aan kinderen)
Kids vertonen hun (klein)kunst aan de voordeur.
We weten het allemaal, corona houdt ons nog steeds in de greep. Juist daarom is
het een grote uitdaging voor Actief Rijnwoude om iets te blijven bedenken
waardoor mensen een “opkikker” kunnen ontvangen.
Vandaar ons nieuwe project “Kleinkunst aan huis”: Kinderen kunnen al
maandenlang niet laten zien wat voor speciale talenten ze hebben op het
gebied van muziek maken / dans / sport / toneel / goochelen / skaten etc. Wat
zou het mooi zijn wanneer je je Oma / Opa hiermee kan verrassen of een ander
(onbekend) iemand hiervan te laten genieten.
Deze mensen gaan immers (vaak) nauwelijks nog naar buiten toe op dit moment
maar…………….. kunnen wel naar de voordeur komen. En daar kunnen ze gaan
genieten van jouw uitvoering waarin jij jouw talenten laat zien.
De uitvoering max maximaal 10 minuten duren (maar korter mag natuurlijk ook).
Je mag dit alléén opvoeren maar natuurlijk ook met andere kinderen.
Actief Rijnwoude gaat ervoor zorgen dat je jouw uitvoering bij (verschillende)
voordeuren mag doen. Wij zorgen dus voor de matching.. Natuurlijk houden we
hierbij de Corona regels in acht, dat spreekt vanzelf.

Wil je hieraan meedoen? Neem dan contact op met de kern coördinatoren van
jouw kern, Zij kunnen jou veel meer over dit project vertellen en brengen je in
contact met de project coördinator.
Kern coördinator Benthuizen: Bernard@actief-rijnwoude.nl / 06-29508442 / Bernard
de Vries
Kern coördinator Koudekerk: Jolandevwetten@hotmail.com / 06-22168847/
Jolande van Wetten
Kern coördinator Haz. Dorp: Linda@actief-rijnwoude.nl / 06-45094267/ Linda
Timmermans.
Kern coördinator Haz. Rijndijk: Saskia@actief-rijnwoude.nl / 06-24223400/Saskia
Heemskerk.
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