
 

INFOPOST 7 
 
 

Beste ouders/verzorgers en andere belangstellenden, 
 

Allereerst wil ik u bedanken voor de kaarten en gelukwensen die mijn gezin van u heeft 
mogen ontvangen. 

 
    In deze Infopost vindt u met name informatie over de maanden april en mei. Dit zijn over 

het algemeen qua agenda rommelige maanden. Er zijn een aantal korte weken vanwege 
Pasen, Hemelvaart en (in juni) Pinksteren. Daarnaast zijn er ook een aantal activiteiten in 

deze maanden. Ik realiseer mezelf dat deze infopost hierdoor aan de lange kant is, u heeft 
echter wel alle informatie nodig. Op de achtergrond werk ik dan ook aan een 

overzichtelijkere vormgeving voor de Infopost en zal deze om de twee weken gaan 
uitkomen. Op die manier wordt de informatie beter gespreid.   

 
Als ik terugkijk op de achter ons liggende periode, dan verschijnt er bij 23 maart een grote 
glimlach op mijn gezicht. De afsluiting van het project met de inloop na schooltijd was erg 
mooi om te zien. Vooraf was het best spannend; want het spookte door mijn hoofd of het 

niet te druk zou worden en of iedereen die het wilde voldoende afstand kon houden. 
Ik heb erg genoten van dit moment, het was mooi om u te zien genieten van het in school 

kunnen kijken. Kinderen die vol trots konden vertellen waar ze aan hadden gewerkt. Er 
komen nog meer momenten waarop wij u uitnodigen om een kijkje te komen nemen.     

 
Terwijl ik dit voorwoord schrijf, ben ik druk doende om de bemensing voor deze week op 

orde te krijgen. Het is nu de tweede keer in vrij korte tijd dat wij een groep hebben moeten 
verdelen omdat er geen leerkracht beschikbaar was. Dit vraagt veel van de leerkrachten en 

er zitten grenzen aan wat wij aankunnen. Daarnaast verbloemen we op deze manier ook het 
leerkrachtentekort dat er is.  

Wellicht heeft u afgelopen zaterdag ook het item in Kassa gezien over de inhuur van 
leerkrachten via detacheringsbureaus. Omdat het geld dat wij krijgen bedoeld is om aan 
onderwijs uit te geven, willen wij zo min mogelijk geld naar commerciële partijen laten 

lekken. Wij maken op dit moment dan ook geen gebruik maken van detachteringsbureaus. 
Wij zijn voornemens om dit ook in de toekomst niet te gaan doen. Wij geloven in onze eigen 
kracht en de aantrekkingskracht van WIJ de Venen als werkgever, waardoor wij voldoende 

leerkrachten aan ons kunnen binden. Dit lost echter het probleem van het tekort aan 
invallers niet op… 

 
Tot slot wens u ik alvast een fijn paasweekend toe. De afgelopen periode is er op school al 

toegewerkt naar de viering van komende donderdag. Wij zien u graag dan. 
 

Mocht u naar aanleiding van deze Infopost vragen, opmerkingen o.i.d hebben, dan weet u 
mij te vinden. 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Joris van Veen  

 



Geplande schoolactiviteiten 

13-4-2022 Koffiemoment over portfolio (op inschrijving) 

14-4-2022 13.30 uur paasviering in de Hervormde Kerk 

15-4-2022 t/m 18-4-2022 Paasweekend 

22-4-2022 Koningsspelen 

25-4-2022 t/m 6-5-2022 Meivakantie 

26-5-2022 t/m 27-4-2022 Hemelvaart 

31-5-2022 Ouderavond ‘levensbeschouwelijk burgerschap’ 

   

Welkom op school!  Save the date  
Wij wensen Lukas (groep1) 
en juf Anke (groep 5/6) een 

hele fijne tijd bij ons op 
school. 

 Dinsdagavond 31 mei is er 
een ouderavond over 
levensbeschouwelijk 

burgerschap. Uitnodiging en 
agenda volgt later. 

 
 

Oudertevredenheidsonderzoek 
Regelmatig nemen wij ons onderwijs onder de loep door middel van  tevredenheids-
onderzoeken onder medewerkers, leerlingen en ouders. Dit schooljaar nemen wij alle 
genoemde lijsten af en vragen u dan ook bij deze om de vragenlijst via onderstaande link in 
te vullen. De laatste dag waarop dit kan is vrijdag 22 april. 
https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/RBGBGRR 
 
In de mei zullen er een koffiemomenten zijn waarbij we met u in gesprek gaan over de 
opbrengsten.   
  

Pasen                                                                                                                                  
Aanstaande donderdag vieren wij het paasfeest. Op school zullen wij met de kinderen in 
buffetvorm lunchen. Wilt u hiervoor wat kleine hapjes aan uw kind meegeven, zoveel als het 
er zelf op kan. Daar maken wij dan een buffet voor de hele klas van. De kinderen mogen zelf 
hun eigen drinken meenemen, een bord en eventueel bestek. Graag ook een tas, voorzien 
van naam, mee voor de vieze borden.                                                                                                
Na de lunch hebben wij om 13.30 uur een viering in de Hervormde Kerk. Ouders, opa’s, 
oma’s en andere belangstellenden zijn hierbij van harte welkom. Wij willen u vragen of u 
tussen de kinderen wilt gaan zitten. Direct na de dienst (om ongeveer 14.15 uur) mogen de 
kinderen naar huis. De kinderen die naar de BSO gaan, lopen met de leerkrachten mee terug 
naar school.  

  

https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/RBGBGRR


Koningsspelen 
Vrijdag 22 april, de dag voor de meivakantie, doen wij mee aan de Koningsspelen. Dit doen 
wij tijdens de reguliere schooltijden.  
We zullen deze dag gezamenlijk op het plein openen met het lied en de dans van de 
Koningsspelen. Daarna zal er voor de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8 een apart programma zijn.  
Ook dit jaar krijgen wij een ontbijt aangeboden, deze zetten wij in als lunch. Na de lunch 
gaan de groepen 1 t/m 4 naar huis, de andere groepen gaan nog even door met feestvieren. 
U hoeft uw kind dus geen lunch mee te geven, maar wel iets te eten en drinken voor tijdens 
de kleine pauze. 
 
Dresscode: Oranje of Rood-Wit-Blauw 
 

Kind op maandag 
Deze week hebben wij het nog over verhalen rondom Pasen. Vanaf komende dinsdag 
beginnen we aan een nieuw thema: “Naar wie luister jij?’ Je kunt horen dat iets gezegd 
wordt, maar luister je er dan ook echt naar? Voor kinderen is dat een herkenbaar thema. 
Elke dag komen er veel geluiden op hen af: van hun leerkrachten, ouders, vrienden en 
vriendinnen, maar ook van influencers en beroemdheden. Nemen de kinderen alles aan wat 
er gezegd wordt? Hoe kiezen ze waar ze wel en niet naar moeten luisteren? En is er bij al die 
geluiden ook nog ruimte voor het geluid van de verwondering en de hoop? Hopelijk kunnen 
de verhalen hen ook daarover aan het denken zetten. 
We beginnen deze periode met het verhaal van Hanna uit het Bijbelboek 1 Samuël 1. Als zij 
hardop bidt in de tempel, denkt de priester dat ze dronken is. Maar ze stort haar hart uit 
voor de Heer en wordt verhoord. Hanna krijgt een zoon, Samuël, die als klein kind de stem 
van God hoort. Later wordt hij een profeet: hij vertelt mensen wat God hen te zeggen heeft. 
Ook zalft hij een koning voor Israël. 
 
Rondom Hemelvaart en Pinksteren worden de verhalen verteld die bij deze feesten horen. In 
het pinksterverhaal speelt luisteren en verstaan ook weer een belangrijke rol: de leerlingen 
van Jezus worden door iedereen verstaan. Dat is een wonder! 
 

Schoolreis 3 t/m 7 
Donderdag 17 juni gaat groep 3 t/m 7 op schoolreis naar Drievliet, binnenkort ontvangt u 
hier meer informatie over. Om deze dag te kunnen organiseren vragen wij van u een 
vrijwillige bijdrage. Ieder jaar wordt de hoogte van de bijdrage opnieuw berekend. Om deze 
activiteit te kunnen organiseren vragen wij u om een vrijwillige bijdrage van €20 per kind. Dit 
is iets meer dan u van ons gewend bent. Deze stijging komt voor uit gestegen kosten (met 
name vervoer) en tegenvallende inkomsten vanuit de vrijwillige ouderbijdrage aan de OR. 
 
Wij verzoeken u om deze vrijwillige bijdrage uiterlijk 15 mei over te maken naar: 
Rekeningnummer: NL60 RABO 0325 9295 48 
t.n.v. Stichting vrienden van de Johannes Postschool 
o.v.v. schooljaar + naam kind(eren)    
 

  



Koffiemoment portfolio 
In de vorige Infopost werd u uitgenodigd om een deel te nemen aan de koffieochtend over 
het portfolio. Als snel werden de plekken gevuld, echter zijn er nog een aantal plekken vrij. 
Indien u alsnog wilt aansluiten, dan kunt u zichzelf via Parro aanmelden. Mocht er voor de 
klas van uw kind geen plek meer over zijn, dan kunt u per mail aangeven dat u wilt 
aansluiten. 

 

Vanuit de medezeggenschapsraad 
Via deze weg willen wij jullie laten weten wat wij in de laatste vergadering als MR hebben besproken.  
Allereerst mochten wij Thamar Esveld weer welkom heten binnen de MR, na het vertrek van Marijke 
Niesten-Ungureanu. Daarna hebben wij gesproken over het meerjaren onderhoudsplan van de 
school, de aanpak levensbeschouwelijk burgerschap en hebben we ook al een begin gemaakt om 
naar het volgende schooljaar te kijken door het te hebben over het vakantierooster en formatieplan, 
dit is altijd een hele puzzel waar zodra het kan u natuurlijk over wordt geïnformeerd. 
 
Ook hebben we gesproken over de ontwikkelingen binnen de GMR (Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad). De MR bespreekt zaken, die de eigen school aangaan. Als het echter gaat 
om WIJ de Venenbeleid of bestuursafspraken die voor alle WIJ de Venenscholen gelden, dan worden 
zaken door de bestuurder ter advisering of instemming aan de GMR (Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad) voorgelegd. De GMR wordt gevormd door ouders en personeelsleden, die 
in de medezeggenschapsraden van de scholen zitting hebben; van elke school heeft één ouder of één 
personeelslid zitting in de GMR. Vanuit de Johannes Postschool neemt Adriaan de Wilde zitting in de 
GMR. 
 
Graag horen we van ouders en teamleden welke zaken u bezighouden of wellicht zorgen baren over 
de school. Ook kunt u ons benaderen voor uitleg en informatie. U kunt contact leggen door ons 
direct aan te spreken of een e-mail te sturen naar mr.johannespost@wijdevenen.nl   
Met een vriendelijke groet,   
  
Thamar Esveld (leerkracht groep 7/8),   
Adriaan de Wilde (vader Vivian groep 5, Sven en Jurre groep 7),   
Sanne Rietveld-Jansen (leerkracht groep 3/4),   
Renze de Gelder (vader Lukas groep 1, Anna groep 4, Micha groep 6)  
 

Even voorstellen: de Ouderraad 
Na twee jaar geen en/of geïmproviseerde activiteiten kunnen en mogen we eindelijk weer aan de 
gang om er voor u en onze kinderen een fijne schooltijd van te maken. En dit is iets waar wij als 
Ouderraad blij van worden en het voor doen! 
Eerder dit jaar hebben we de kinderen voorzien van een toneelstuk van en door de Ouderraad bij de 

opening van de Kinderboekenweek. De sinterklaas en kerstactiviteiten moesten helaas nog  weer in 

aangepaste vormen georganiseerd worden. Maar waren uiteindelijk voor de kinderen toch weer één 

groot feest. 

mailto:mr.johannespost@wijdevenen.nl


Afgelopen periode hebben we geassisteerd bij de projectweek 

Kunst en op de open dag nieuwe ouders gesproken en voorzien 

van een hapje en een drankje. Ook hebben we geholpen het 

pannenkoekenfeest van de bovenbouw op de Nationale 

Pannenkoeken dag  tot een groot succes te maken. In het kader 

van begrijpend lezen kregen de leerlingen een recept wat ze zelf 

helemaal uit moesten meten, wegen, mixen etc met de 

boodschappen die door de OR gedaan waren. Daarna hebben 

twee ouders heel hard staan bakken om de pannenkoeken voor 

de leerlingen klaar te maken. Het was een groot succes! 

De komende periode gaan we vol enthousiasme aan de slag met 

onder andere het paaspresentje, de koningspelen, schoolreisje 

en de juffendag! 

Doordat er van een aantal ouders op dit moment kinderen in groep 8 zitten zijn we op zoek naar 

nieuwe ouders om aan te sluiten. Lijkt het je leuk om onderdeel te worden van deze enthousiaste 

groep ouders en/of wil je eerst eens weten wat dat inhoud. Spreek gerust één van de ouders eens 

aan of meld je vast aan om te helpen bij één van de activiteiten om sfeer te proeven. Je mag ook 

altijd Martijn, de voorzitter, even bellen (06-45514811). 

We zijn altijd met meerdere ouders, hierdoor is het niet nodig en wordt niet van je verwacht bij elke 

activiteit aanwezig te zijn of te helpen. De één is creatief, de ander administratief en de volgende 

sportief, voor ieder wat wils. Hierdoor blijft het voor iedereen leuk en naast je dagelijkse andere 

dingen goed te doen. 

De ouderraad bestaat nu uit Martijn Sparnaaij, Marleen Pels, Ulka Veraart, Jamie Bergman, Louiza 

Bikker, Heidi Dool, Monique Bisschop en Brenda van Zanten  

 

 


