INFOPOST 1, 19 augustus 2022
Beste ouders/verzorgers en andere belangstellenden,
Komende maandag start het schooljaar 22-23. Na vijf weken vakantie en de
voorbereidingsweek, zijn wij er weer klaar voor uw kind(eren) op school te ontvangen. In
deze eerste Infopost vindt u met name praktische informatie over de start van het
schooljaar.
Het lijkt ons fijn om het schooljaar samen met u te starten en nodigen u dan ook van harte
uit om komende maandag om 8.30 uur een kop koffie of thee te komen drinken op het
Leerplein. Nadat de kinderen naar binnen zijn gegaan, kunt u binnenlopen. Graag tot dan.
Met vriendelijke groet,
Joris van Veen

Nieuwe rekenmethode
Dit schooljaar gaan wij de kinderen leren rekenen vanuit een nieuwe methode, sterker nog
uit twee verschillende methodes. Passend bij de ontwikkeling en leerbehoefte van kinderen
hebben wij gekozen om in de kleutergroepen en groep 3 te gaan werken met Semsom. Deze
methode is specifiek gericht op deze groepen en leert kinderen vanuit bewegend en spelend
leren te rekenen.
Vanaf groep 4 gaan we werken met de nieuwste versie van Pluspunt. In groep 4 doen we dit
vanuit een boek en op papier, vanaf groep 5 verwerken we de rekenstof digitaal. Wij hebben
afscheid genomen van Snappet en gaan werken met de software die bij deze methode
hoort.
De eerste weken zullen wij zelf en de kinderen even moeten wennen aan de nieuwe
methode. Dat zal met vallen en opstaan gaan, meestal duurt het een paar weken totdat de
leerlingen zich een nieuwe werkwijze eigen hebben gemaakt.

Start schooldag
Voor schooltijd verzamelen de kinderen op een vaste plek. Voor de kleutergroepen en groep
3/4 is dat op het schoolplein. De kleuters verzamelen op het voetbalveld en groep 3/4 bij de
zandbak. Let op, dit is dus inderdaad anders dan het afgelopen jaar. De groepen 5/6 en 7/8
verzamelen bij de ingang aan de Landvliethalzijde.
Wanneer om 8.20 uur de eerste bel gaat, komen de leerkrachten naar buiten om de groepen
te ontvangen en mee naar binnen te nemen. Uiterlijk 8.25 uur zullen zij hun groep mee naar
binnen nemen. Wanneer de groep van uw kind al naar binnen is, dan kan uw kind zelfstandig
naar binnen komen. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en starten de lessen, wij verwachten
dat alle kinderen voor die tijd in hun klas zijn.

Personele zaken
Voorstellen Bernadette
Mijn naam is Bernadette Heijkoop, 30 jaar en woonachtig in Koudekerk aan
den Rijn. In mijn vrije tijd ben ik aan het volleyballen, hou ik van gezelligheid en
geniet ik van heerlijk glutenvrij eten.
Sinds 2011 ben ik werkzaam binnen Junis Kinderopvang en heb ik op
verschillende locaties binnen Rijnwoude gewerkt. Op dit moment werk ik al
een aantal jaren met veel plezier bij Superstijn en de Buitenbende. 3,5 jaar lang
heb ik ook de overblijf op de Arnoldus van Os school in Benthuizen gedaan,
maar daar is nu een einde aan gekomen.
Met ingang van het nieuwe schooljaar ben ik een aantal uur op dinsdag en donderdag
werkzaam op de Johannes Postschool voor de administratie en ga ik met beide
kleutergroepen lunchen en pauze houden.

Melding ziekte, afwezigheid en aanvraag verlof
Wanneer uw kind ziek is, vragen wij u te bellen tussen 08.00-08.20 uur. Tevens kunt u de
ziekmelding via Parro doorgeven. Dit geldt ook voor het afmelden vanwege bezoek aan
tandarts, huisarts en dergelijke. Het heeft onze sterke voorkeur deze afspraken indien
mogelijk buiten schooltijd te plannen.
Indien u verlof aan wilt vragen vanwege onder andere een jubileum, dan kunt u dit tijdig
(liefst 6 weken van tevoren) middels het formulier op onze website doen.

Fruit- en groentedagen
Wij hebben het certificaat ‘Gezonde school’, dat houdt in dat wij onder andere werken met
groente- en fruitdagen. Wij verwachten dat u op woensdag en donderdag aan uw kind
(snack)groente of fruit meegeeft. Hiermee stimuleren wij een gezonde leefstijl.
Ook voor dit schooljaar doen wij mee met de schoolfruit-regeling. Dit houdt in dat wij
gedurende 20 weken, drie dagen in de week voor iedere leerling een portie groente of fruit
krijgen. Afhankelijk van de leverdag komt er in die periode een derde groente- en fruitdag
bij. In de periode hoeft u op deze dagen zelf niet iets te eten mee te geven aan uw kind. Wij
zullen vooraf communiceren welk fruit wij krijgen en een uitdeeladvies vanuit de leverancier.
Hier kunnen wij echter, vanwege de rijping van het fruit, vanaf wijken. Het zal niet altijd
mogelijk zijn u hier vooraf over te informeren. Mocht uw kind iets echt niet lusten, dan kunt
u uw kind iets meegeven dat het wel lust.

Schoolplein in de vakantie
Wat is er in de zomer hard op het plein gewerkt! Een aantal van u is flink bezig geweest. In
de volgende Infopost maken wij bekend wie de cadeaubon van IJssalon Jansen heeft
gewonnen.

De volgende Infopost verschijnt in de week van 29 augustus.

