infopost 2020-2021 JULI

PCB Johannes Post
Sportparklaan 1
www.johannespostschool.nl T: 0172-589766

NOG MAAR EVEN…..

VOORWOORD
Dit is alweer de laatste Infopost van het schooljaar en ook
de laatste van mijn hand. Een schooljaar dat de
geschiedenis opnieuw zal ingaan, doordat de scholen
weer een periode hun deuren moesten sluiten.
Een periode die voor mij persoonlijk is omgevlogen. Ik
mocht (opnieuw) weer een periode als directeur van de
Johannes Post fungeren. Ik kan terugkijken op een hele
fijne periode. Wel is het nog steeds vreemd dat ik heel
veel ouders nooit heb kunnen ontmoeten. Wat hoop ik
voor iedereen dat het volgend jaar weer kan.
U heeft de brief ontvangen waarin de opvolging bekend
is gemaakt. Zoals u heeft gelezen is Joris van Veen zeker
geen onbekende voor velen. Ik wens hem dan ook een
hele fijne tijd op de Johannes Post!
Wat heel fijn is dat we in deze laatste weken nog leuke
activiteiten konden organiseren voor onze leerlingen.
Afgelopen maandag hebben de leerlingen onder
begeleiding van Sytse een dag vol muziek gehad met het
programma Drumbeatz en dit is met een spetterend
optreden op het plein afgesloten.

Geplande
evenementen
12-7-2021
Generale repetitie groep 8
13-7-2021
Afscheidsavond groep 8
14-7-2021
Uitzwaaien groep 8
15-7-2021
Juffendag
16-7-2021
Laatste schooldag

Vandaag konden de leerlingen gelukkig toch op
schoolreis. Zowel de kleutergroep als de kinderen van
groep 3 t/m 7. Vanavond is er ook nog een feest voor de
8e groepers en ook volgende week staan er veel
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activiteiten op het programma: natuurlijk de eindmusical van groep 8, de
juffendag, en het afscheid van collega’s. Juf Nicoline Slootweg die ons na 43 jaar
gaat verlaten. Hoe bijzonder is dat! Zij is zo verbonden met de school, dat zal voor
iedereen erg wennen zijn als we volgend jaar zonder haar gaan beginnen. Ook
Nicoline Matze gaat ons verlaten, zij vertelt in deze Infopost wat dit voor haar
betekent.
Tot slot wil ik u, het team en de leerlingen bedanken voor het fijne jaar dat ik op
de Johannes Post was. Want wat is dit een fijne school!
Met vriendelijke groet,
Leonoor Sleijser

AFSCHEID NEMEN…
Het liefst zou ik het helemaal niet doen, of als het
moet dan stiekem iets met een nooduitgang
ofzo. Zou er een cursus of een handleiding voor
‘ergens vertrekken’ bestaan? Ik weet in ieder
geval nooit zo goed hoe je zoiets aanvliegt.
Misschien heb ik er daarom een paar jaar over
gedaan om echt los te komen van de JP.
Volgens mij gaat het me deze keer echter lukken en dat komt omdat ik voor
mezelf TJAK!! heel hard een knoop heb doorgehakt. Vanaf volgend schooljaar ga
ik namelijk als NT2-docent op het ROC Mondriaan in Den Haag werken. Super
leuk, maar tegelijkertijd ook wel héél jammer dat ik geen onderdeel meer zal zijn
van deze gave school! Groep 8, jullie zullen wel een beetje begrijpen wat ik
bedoel, hè?
Graag wil ik via deze weg alle kinderen (en hun ouders) bedanken voor de vele
grappige en mooie herinneringen die ik mee kan nemen. Het allerbeste, jongens
en meiden!
Nog leuke jaren (of dagen) op de leukste basisschool van Nederland gewenst!
Juf Nic (Matze)
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VOLGEND SCHOOLJAAR
Naast de afronding van dit schooljaar zijn de voorbereidingen voor het nieuwe
schooljaar alweer in volle gang. Wij zijn heel blij dat we alle vacatureruimte
hebben kunnen vullen. Ook de vervanging van de zwangerschapsverloven van
juf Marijke en juf Kim zijn rond. Wel hebben we moeten schuiven om alles rond te
krijgen en het voor de leerlingen zo rustig mogelijk te houden. Dit betekent dat juf
Kim niet zal terugkeren naar groep 3/4. Zij zal rond februari terugkomen en zal dan
samen met juf Sija een extra kleutergroep gaan opstarten. Voor groep 3/4
hebben we een nieuwe leerkracht gevonden die samen met juf Sanne het hele
jaar in de groep werkt. Zij heet Joyce Molenaar en zal zich nog aan u voorstellen
volgend schooljaar. Zij is een ervaren leerkracht met veel expertise in vooral groep
3. Juf Suzanne zal de vervanging voor juf Marijke waarnemen. De verwachting is
dat juf Marijke na de herfstvakantie weer terug komt.
We zijn ontzettend blij dat we goed gekwalificeerd personeel hebben kunnen
vinden. In deze tijd van leerkrachtentekort is dat best bijzonder. We merken steeds
meer dat het moeilijk is iemand te vinden. U heeft wellicht al in de media gelezen
dat er zelfs scholen zijn die hun deuren moeten sluiten, omdat er niet voldoende
personeel beschikbaar is. Gelukkig is dit nog niet aan de orde bij ons, maar we
moeten er zeker rekening mee houden dat vervanging van personeel het
komend jaar ook bij ons een knelpunt kan worden en dat wij misschien leerlingen
naar huis moeten sturen.

NPO GELDEN (Nationaal Programma Onderwijs)
Zoals al eerder was aangeven in een brief hebben wij onderzocht of wij een extra
leerkracht kunnen werven, die wij kunnen inzetten in de groepen 1 t/m 4. Wij
hebben toen onderzocht in hoeverre wij de kleutergroep kunnen gaan splitsen.
Ik ben heel blij dat halverwege volgend schaaljaar (februari 2022) de
kleutergroep inderdaad gesplitst kan gaan worden. Hoe we de groep gaan
splitsen is op dit moment nog niet bekend, maar u zult hierin zeker meegenomen
worden. Tot die periode zal er dagelijks extra ondersteuning zijn in de
kleutergroep.
Voor groep 3/4 is ook ingezet op extra personeel. Gedurende het eerste half jaar
zal er dagelijks een extra leerkracht of onderwijsassistent zijn, want naast de extra
leerkracht hebben, kunnen wij ook juf Lindy inzetten. Zij zal het eerste half jaar in
zowel groep 1/2 als in groep 3/4 te vinden zijn. Ook na februari zal er extra
ondersteuning zijn.
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De scholing/ begeleiding van leerkrachten met betrekking tot effectief werken in
combinatiegroepen en het thematisch werken in de groepen 1 t/m 4 zal ook
gaan starten in het volgend schooljaar.
In onderstaand schema het overzicht wie wanneer waar werkt:
Groepe
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Groep
1/2
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dinsdag
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Sija
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Verdeling dagen nog onbekend.
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Groep
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Suzanne (tot
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de herfstvakantie)

de herfstvakantie)

de herfstvakantie)
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Marijke (na
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de
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Mogelijk vinden er nog kleine verschuivingen plaatst in de ondersteuning.

BEWEGINGSONDERWIJS EN ENGELS
Volgend schooljaar zullen de leerlingen vanaf groep 3 ook twee maal per week
een vakleerkracht voor het bewegingsonderwijs krijgen. Zij heet Debby Heerkens.
Zij geeft tevens les bij het Groene Hart.
Ook zullen alle leerlingen (vanaf groep ½) Engelse les gaan krijgen van Rhian
Voskamp. We zijn heel blij dat zij komend schooljaar dit in alle groepen wil gaan
geven. Als native speaker kan zij de leerlingen echt goed Engels leren spreken. Bij
de kleuters zal dit ongeveer 20 minuten per week zijn tot 1 uur per week in groep
7/8.

INSCHRIJVEN
Om goed te kunnen anticiperen op het aantal leerlingen in groep 1/2 in een
schooljaar, willen we u vragen om eventuele broertjes/zusjes die naar de
Johannes Post komen alvast aan te melden.
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