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Infopost 2021-2022 NOVEMBER 
 

PCB Johannes Post 
Sportparklaan 1 

www.johannespostschool.nl                                                                  

T: 0172-589766                                 

 

Coronamaatregelen en thuisonderwijs 

 

 

Beste ouders en/of verzorgers, 

Gisteren bent u door het schrijven vanuit ons College van Bestuur 

geïnformeerd over de extra of aanvullende maatregelen die wij 

naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen dinsdag 

nemen. Hieronder per genoemde maatregel een vertaalslag naar 

hoe dat er bij ons in de praktijk uitziet, veelal is deze uitwerking u 

niet onbekend en is dat (tot op heden) onze werkwijze geweest. 

Onderstaande zaken gaan vanaf komende maandag in.  

1,5 meter regel                                                                                      

Voor alle volwassenen in en om school geldt deze regel. Wanneer u 

uw kind(eren) brengt of haalt dient 1,5m afstand van anderen te 

worden gehouden. Omdat wij al werken met verschillende 

verzamelplekken en ingangen én er voldoende open ruimte is, is 

het vooralsnog niet nodig om met een vaste looproute te werken. 

Wel verzoeken wij u niet te vroeg naar school te komen en zo snel 

mogelijk na het brengen van uw kind weer naar huis te gaan.    

Ouders komen zo min mogelijk in de school                                            

Hierbij hanteren wij de stelregel dat ouders niet de school binnen 

komen, tenzij het noodzakelijk is voor het onderwijs of de 

ontwikkeling van het kind.                                                               

Kinderen blijven dus zelfstandig de school in komen, ouders nemen 

buiten afscheid.                                                                                         

Gesprekken met betrekking tot (zorgen rondom) de ontwikkeling 

van kinderen blijven wij bij voorkeur fysiek voeren, tenzij de 

afstandsregel niet gehanteerd kan blijven worden.                 

  

 

Geplande 

evenementen 

25-11-2021         

Normeringsonderzoek Route 

8 (groep 8) 

19-11-2021       

Natuurwijsdag groep 5 en 6      

29-11-2021        

Schoenzetten      

1-12-2021                     

Surprise-tentoonstelling 

3-12-2021             

Sinterklaasfeest         

 

GEBOREN!   
Dinsdag 19 oktober is juf Kim 

bevallen van een zoon: 

Mats. 

Van harte gefeliciteerd! 

 

Wilt u haar en haar gezin 

feliciteren? Dat kan door via 

school een kaart te sturen.  
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Geen grote bijeenkomsten in school                                                                                                                     

Wij kunnen in school geen bijeenkomsten voor ouders organiseren. Op korte termijn heeft dit 

invloed op hoe wij vormgeven aan het Sinterklaasfeest en het vieren van Kerst. Verderop in deze 

Infopost kunt u lezen hoe wij omgaan met het Sinterklaasfeest.  

Op dit moment bekijken wij nog wat de mogelijkheden rondom Kerst zijn. Hierover brengen wij u in 

de volgende Infopost of via een apart schrijven op de hoogte.  

Naast deze maatregelen blijven in school de algemene hygiënevoorschriften gelden; bij 

binnenkomst en na het eten en drinken de handen reinigen. 

Ondanks dat het vervelend is dat wij weer met meer maatregelen om moeten gaan, zijn wij ook blij 

dat deze maatregelen er niet voor zorgen dat we ons onderwijs anders moeten organiseren. We 

kunnen blijven doen wat we al deden. 

Vervanging en thuisonderwijs                                                                                                                     

Het is realistisch dat wij te maken zullen krijgen met thuisonderwijs. Er zijn een aantal scenario’s 

mogelijk die wij in een Plan C hebben uitgewerkt. Hieronder worden deze beknopt weergegeven. 

Leerkracht is ziek                                                                                                                                      

Voorop staat dat wij zoveel als mogelijk het onderwijs op school door willen laten gaan. Dat wil 

zeggen dat wij bij een ziekmelding van een collega kijken of wij het voor elkaar krijgen om 

lesbevoegde bemensing voor de groep te hebben. Indien dit niet lukt dan zijn er twee scenario’s: 

a. Wanneer een collega zich ’s ochtends ziekmeldt, wordt de klas opgevangen en verdeeld 

over de aanwezige groepen. Aangezien groep 1/2 niet verdeeld kan worden over andere 

groepen, zal deze groep in dit geval thuis moeten blijven. 

b. Wanneer wij een dag van tevoren weten dat wij geen verantwoorde invulling hebben, zal 

de groep thuis moeten blijven zonder thuisonderwijs. Mocht de leerkracht voor langere 

periode niet kunnen werken en is er geen passende oplossing, dan kunnen wij ervoor kiezen 

om na een paar dagen een andere klas thuis te laten blijven. Op die manier drukt niet alles 

op één groep en kunnen we de lasten verdelen.   

Leerkracht of leerling thuis vanwege coronamaatregelen                                                                                                       

De leerkracht is niet ziek, maar kan niet naar school komen. In dit geval is er geen inval mogelijk en 

zullen we zo snel als kan en zo lang als moet voor de betreffende klas overgaan op thuisonderwijs. 

Het thuisonderwijs start uiterlijk op de tweede dag van afwezigheid.  

Indien een leerling over moet gaan op individueel thuisonderwijs (door quarantaine vanwege 

positieve test of nauw contact met positief getest persoon), zal de betreffende leerkracht zo snel 

als mogelijk afspraken met u maken zodat de leerling thuis aan het werk kan. In de afgelopen 

weken hebben wij gemerkt dat dit vaak op de tweede dag start. 

Ik vertrouw erop u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben.  Mocht deze informatie vragen bij 

u oproepen, schroom dan niet op contact met mij op te nemen.  

Met vriendelijke groet, 

 

Joris van Veen 
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SINTERKLAAS                                                                                                           
Zaterdag 13 november is de landelijke intocht van Sinterklaas en zijn Pieten. Ook op school zal daar 

aandacht voor zijn. Op school organiseren wij op maandag 29 november het schoenzetten voor 

de groepen 1 t/m 8, wilt u ervoor zorgen dat uw kind die dag een (gym)schoen meeneemt 

voorzien van naam. 

Maandag 15 november worden er in de groepen 5 t/m 8 lootjes getrokken voor het maken van de 

surprise. De surprise wordt woensdag 1 december meegenomen naar school. Er wordt dan een 

surprisetentoonstelling op het leerplein georganiseerd. Helaas kunt u hier als ouder niet bij zijn. 

Middels Facebook en Parro.  

Vrijdag 3 december hoopt Sint de school te bezoeken. Om zo goed mogelijk rekening te kunnen 

houden met de afstandsregel verzoeken wij u om na het wegbrengen van uw kind niet rondom 

school op de aankomst te wachten. Wij realiseren ons dat u graag mee wilt kijken, echter is dat 

helaas niet passend binnen de geldende maatregelen.                                                                                 

SPONSORKLIKS                                                                                                            
Met de feestdagen voor de deur, gaat u in deze tijden wellicht online zaken bestellen. Graag wil ik 

u herinneren aan de volgende link. U wordt via deze link naar onze webpagina gestuurd en kan 

dan naar de gewenste webshop. Wij krijgen alleen te zien welk sponsorbedrag we ontvangen van 

welke webwinkel. Wat en wie er iets heeft gekocht is vanzelfsprekend niet zichtbaar. Het totale 

bedrag komt ten goede aan de leerlingen van de JP.  

Alvast bedankt! 

SCHOOLFRUIT                                                                                                             
Wij doen mee met de Europese schoolfruit- en groenteregeling. Dat houdt in dat we vanaf 15 

november 20 weken lang voor drie momenten in de week fruit of groente krijgen om aan de 

kinderen te geven. Op onze fruit- en groentedagen (woensdag en donderdag) delen wij dit uit en 

verwachten wij dat alle kinderen dit stuk fruit of groente eten. U hoeft op die dagen uw kind dus 

geen eten voor de kleine pauze mee te geven, wel drinken. Eventueel kan aan oudere kinderen 

wel iets aanvullendst worden meegegeven. Op de vrijdag bieden wij iets aan, uw kind kan zelf 

aangeven of het die dag wel iets wil hebben of niet.  

Nadat het fruit geleverd is zullen wij bepalen op welke dag wij iets uitdelen. Het minst gangbare 

fruit of groente zullen wij voor de vrijdag bewaren. Wat overblijft zullen wij onder de kinderen 

verdelen.   

KIND OP MAANDAG                                                                                                  
We zitten nog in het thema “In je dromen”. De afgelopen weken hebben we het met elkaar gehad 

over het verhaal van Jakob en Esau en over Jozef en zijn broers. De komende weken gaan we 

verder met die verhalen: 

Week 45 (08/11 - 12/11) – Jij hebt talent                                                                                           

Genesis 41: 9-57 en Genesis 42                                                                                                                  

Jozef legt de dromen van de farao uit: a zeven jaren van overvloed komen zeven jaren van 

hongersnood. Hij krijgt zelf de opdracht om zijn goede plannen uit te voeren. De hongersnood slaat 

ook toe in Kanaän, waar Jozefs vader en broers wonen. De broers gaan naar Egypte omdat ze 

gehoord hebben dat daar graan is. 

  

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=3827&cn=nl&ln=nl


   

De volgende infopost verschijnt begin december  Pagina 4 van 4 

   
 

Week 46 (15/11 - 19/11) – Kan ik je vertrouwen?                                                                              

Genesis 43: 1-34 en 44: 1-13                                                                                                                      

Jozef heeft zijn broers gezegd dat ze alleen terug mogen komen als de jongste broer Benjamin 

meekomt. Zo staan uiteindelijk alle broers bij elkaar. Kunnen ze elkaar vertrouwen? Jozef laat een 

zilveren drinkbeker in de bagage van zijn broers verstoppen en beschuldigt hen van diefstal. 

Week 47 (22/11 - 26/11) – Is het nu goed?                                                                                        

Genesis 44: 14-34 en Genesis 45 en 46                                                                                                           

Er is iets veranderd bij de broers: ze staan in voor hun jongste broertje Benjamin. Jozef huilt en maakt 

zich bekend. Hij heeft zijn broers vergeven en vraagt hen om in Egypte te komen wonen. 

KWINKSLAG VAN NOVEMBER                                                                                                               

Deze maand besteden we extra aandacht aan de kwinkslag: Code help!  

Bij deze techniek leren we de kinderen opkomen en rekening te houden met een ander. Deze zetten 

wij in op het moment dat zich een plaag- en/of pestsituatie voor doet, bij fysiek en verbaal pijn doen 

of bij een ongeluk.   

Code Help stelt de leerlingen twee vragen: Zie je iets? Doe je iets? De kinderen worden zich ervan 

bewust dat er altijd een keuze is! Sluit je, je ogen voor dat wat je ziet of heb je oog voor de ander en 

handel je hiernaar.   
 

               
                                        Poster onderbouw                                 Poster bovenbouw 
 

Code help bestaat uit twee vragen. Deze twee vragen stellen de kinderen zichzelf als ze iets zien 

gebeuren.   

1) Zie je iets? Als de kinderen een vervelende situatie zien gebeuren, dan is het belangrijk dat ze eerst 

actief kijken. Als ze dan iets signaleren dan komen ze bij de tweede vraag:  

2) Doe je iets? Met deze vraag worden de kinderen geactiveerd tot handelen. Je gaat ernaartoe en 

vraagt of je kan helpen en/of wat heb je nodig, daarna kunnen de kinderen gaan helpen. 


