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LEERLINGENRAAD VAN START!
VOORWOORD
In deze infopost eindelijk een stukje over de
leerlingenraad. We hebben lang moeten wachten
voordat we van start konden gaan. Afgelopen week heb
ik gemeend toch te gaan starten. Met inachtneming van
voldoende afstand, het werken in de bubbels van de
groep en het enthousiasme van de leerlingen van de
raad hebben we vorige week een fysieke bijeenkomst
gehad. En wat zijn ze enthousiast van start gegaan!
Wat was het mooi om te zien hoe ze met elkaar het
gesprek aan gingen. We hebben het reglement
leerlingenraad vastgesteld, Monique heeft haar rol als
voorzitter met verve vervuld. Ook de andere leden zijn
heel serieus aan de slag gegaan. Goede vragen gesteld,
nagedacht over ideeën en geluisterd naar elkaar. Alle
leden zullen zich in deze infopost aan u voorstellen.
In deze Infopost kunt u ook lezen dat er deze dagen druk
gefilmd is door juf Thamar. Heel spannend hoe straks de
film eruit gaat zien.
Omdat u niet in de school kunt komen, wil ik u het mozaïek
laten zien dat de leerlingen tijdens het Paasfeest hebben
gemaakt met elkaar. Juf Sija heeft het nu verder
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afgewerkt en het is een prachtig kunstwerk geworden.

Met vriendelijke groet,
Leonoor Sleijser

KONINGSSPELEN
Vrijdag (23 april) vieren we de koningsspelen! We proberen dan de hele dag
nieuwe sporten en spellen uit. De weersvoorspellingen zijn goed, en daarom zal
er dus voornamelijk buiten gesport worden.

De aftrap van de
koningsspelen is 's ochtends in
de klas. Daarna zullen we op
het plein het lied van kinderen
voor kinderen ('zij aan zij')
samen zingen en dansen op
het plein, gevolgd door het
spelen van allerlei spellen. Dit
alles doen we in de bubbels
van de klassen. We zijn heel erg
blij met de hulp van de
ouderraad hierbij. Zonder hun hulp kunnen we dit niet organiseren! Ook vrijdag
zullen ze daarom meehelpen. Dit doen ze buiten op 1,5 meter afstand en ze
zullen zich 's ochtends preventief testen.
We maken er, hoe dan ook, een sportief feestje van! En natuurlijk mag uw kind in
het feestelijk oranje naar school komen!
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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.

PROMOFILMPJE
Afgelopen weken is er op school door juf Thamar en juf Sija heel hard
gewerkt aan een promofilmpje van onze school. Het filmpje is in eerste
instantie bedoeld om te vertonen op tijdens de open-online- dag, maar zij
zijn zo enthousiast aan de slag gegaan dat het een filmpje gaat worden
voor op de website. We zijn dan ook erg nieuwsgierig naar het resultaat!
Zodra het filmpje op de website staat, zullen we u natuurlijk informeren!

EVEN VOORSTELLEN
In de vorige infopost hebben een aantal personen zich voorgesteld. Nog één
kennismaking hield u tegoed:
Wie ben ik?
Mijn naam is Rens Tasma. Ik ben 20 jaar oud en ik woon in
Alphen aan den Rijn. Ik doe de studie Pabo aan de Hogeschool
in Leiden, hier doe ik het sportklas traject en word ik opgeleid als
Specialist sportieve en gezonde school. Hierin word ik
gespecialiseerd op het gebied van gezondheid op de
basisschool. Denk aan: Voeding, bewegen, sportieve
evenementen organiseren en over het algemeen sport
stimulering.
Ik heb voor deze studie gekozen, omdat ik een deel van de toekomst van de
kinderen kan zijn. Het idee dat ik kinderen leer hoe ze moeten schrijven, rekenen
en lezen en nog talloze andere vaardigheden. Dat vind ik echt geweldig! Ik vind
het leuk om te sporten en heb ook 7 jaar met plezier atletiek beoefent. Mijn
favoriete onderdelen zijn: 100 meter sprint, 110 meter horde en verspringen.
Ik heb stage gelopen in Langeraar, Nieuwkoop, Alphen aan den Rijn en ik loop nu
stage in Hazerswoude-Dorp in groep 5/6 bij Juf Kim en juf Sanne.
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AFSCHEID
Juf Nicoline hoopt eind dit schooljaar van haar (vervroegd) pensioen te gaan
genieten. Al 43 jaar werkt zij op de Johannes Postschool. Wat heeft zij al veel
kinderen onderwezen! Ook aan veel ouders van de huidige leerlingen heeft zij
veel bijgebracht en zelfs sommige collega’s kennen haar als hun juf. Heel
bijzonder! Wie kan dat zeggen!
Wat zullen wij, ouders, leerlingen en collega’s, haar gaan missen. Natuurlijk zullen
wij op gepaste wijze afscheid van haar gaan nemen.

LEERLINGENRAAD
De leerlingenraad stelt zich op eigen wijze aan u voor:
Koen (groep 4)
Ik wilde in de leerlingenraad, omdat ik goede ideeën had en
die wilde ik vertellen.
Tessa (groep 5)
Ik ben Tessa de Jong. Ik ben 9 jaar en ik zit in groep 5. Ik zit in de
leerlingenraad omdat Ik goede ideeën heb om de school te
verbeteren. Samen met Fleur doe ik notaris taken, zoals brieven
schrijven, regels schrijven en ideeën schrijven. Bij de vergadering
van de leerlingenraad stel ik dingen voor die ik zelf heb bedacht
of andere leerlingen aan mij hebben verteld. Sommige dingen
die in de vergadering worden besproken, vertel ik aan mijn
klas.
Fleur (groep 6)
ik wou in de leerlingenraad omdat:
Ik er de vorige keer ook zat en toen durfde ik niet veel te
zeggen maar nu wel ik wou me bewezen.
ik vond het de vorige keer heel leuk en ik wou het dit keer niet
missen dus ik gaf me op.
en het ging erg makkelijk ik want ik was de enige die me opgaf. en ik vind het leuk
om bezig te zijn met dit en om voor de klas te staan. ik heb het van me vader hij
zat ook in de leerlingenraad toen hij op school zat.
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Moniek (groep 7)
Hallo allemaal, ik ben Moniek Boer en ik zit in groep zeven. Mijn taak
is voorzitter. Ik ben in de leerlingenraad gegaan omdat ik graag
mee wil denken over dingen die op school gebeuren. Ook vind ik
politiek interessant en dit is politiek in het klein.

Ties (groep 8)
Over mij
Naam: Ties Beumer
Groep: 8
Leeftijd: 10
Hobby’s: Tennis en gamen
Rol: Nieuwsbriefmaker
Wat ik wil doen bij de leerlingenraad:





er voor zorgen dat we dit jaar al 2 keer per week gym hebben.
voor langere eetpauzes zorgen.
voor langere buitenspeelpauzes zorgen.
er voor zorgen dat het schoolplein mooi blijft met bijv. kunstgras.

VAKANTIEROOSTER 2021-2021
Herfstvakantie

18 t/m 22 oktober 2021

Kerstvakantie

27 december t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022
Goede Vrijdag

15 april 2022

Pasen 18 april 2022
Koningsdag (27 april) valt in meivakantie
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
Bevrijdingsdag (5 mei) valt in meivakantie
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Hemelvaart 26 en 27 mei 2022
Pinksteren 6 juni 2022
Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus 2022
Extra vrije dagen groep 1/2:
21 t/m 24 september 2021
Maandag 20 september (nog onder voorbehoud)
Maandag 15 maart (nog onder voorbehoud)
Donderdag 23 juni (nog onder voorbehoud)
Studiedagen (kinderen vrij):
Maandag 25 oktober 2021
Woensdag 19 januari 2022
Vrijdag 25 februari 2022
Donderdag 30 juni 2022
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