INFOPOST 5
Beste ouders/verzorgers en andere belangstellenden,
De laatste week voor de herfstvakantie, het weer heeft zich
hierbuiten inmiddels behoorlijk op aangepast. Het groen om
school is nu in herfstkleuren. In school was het de laatste
weken ook behoorlijk groen. Er is veel gelezen en gedaan in
het thema van de Kinderboekenweek. Op de laatste vrijdag
heeft groep 7/8 zelfs nog een minimusical voor de hele school
opgevoerd!
Het begint erop te lijken dat er iedere Infopost iets nieuws te
vertellen is, want ook nu hebben we iets nieuws. Door de
school heen hebben we borden opgehangen waarop staat
hoe wij willen dat iedereen in school met elkaar omgaat en
zich gedraagt. Door de gedragsregels zichtbaar te maken is
het eenvoudiger om elkaar daaraan te houden.
Namens het team van PCB Johannes Post,
Met vriendelijke groet,
Joris van Veen

Welkom op school!
Boaz

Levi

Wij wensen hen een heel fijne en leerzame tijd bij ons op school.
Kind op maandag
In de periode van 17 oktober t/m 25 november vertellen en praten we over het thema
“Waar gaan we heen?”. Aan de hand van de verhalen denken de kinderen na over keuzes die
zij zelf maken en keuzes van anderen. Wat kun jij doen als dingen gaan die niet gaan zoals
het zou moeten? Als je bijvoorbeeld ruzie krijgt, of als het tegenzit; welke kant kan het dan
op gaan? Wie helpt jou om verder te komen?
Aan het eind van deze periode hebben we het over de intocht in het beloofde land. Dit
verhaal maakt duidelijk dat de Bijbel uiteindelijk een optimistisch boek is: mensen komen
thuis, mensen komen goed terecht. Hopelijk straalt dat vertrouwen ook door de verhalen
van deze periode heen!

Ventileren
Om voor een zo goed mogelijke luchtkwaliteit in de lokalen te zorgen, is het nodig dat het
grootste gedeelte van de dag de bovenramen open staan. Ook in de herfst- en
winterperiode zal dit zo zijn. Wij verzoeken u dan ook uw kind(eren) hierop te kleden zodat
het wel aangenaam kan blijven, het kan immers best fris worden. Het fijnst is het wanneer
uw kind meerdere laagjes aanheeft waardoor het iets uit kan doen als het te warm is of juist
iets aantrekken wanneer het toch net te fris wordt. Een extra vest meegeven is ook een
passende oplossing.

Kinderboekenweek Gi-ga-groen
Na de geslaagde Postpicknick begin van dit schooljaar was de Kinderboekenweek het
volgende project wat voor de ouderraad op de planning stond. Het thema van de
Kinderboekenweek was dit jaar Gi-ga-groen. Een leuk thema waar je veel kanten mee op
kan. De keuze voor de opening is gevallen op de ‘gemaskerde voorlezer'. Pakken werden
geregeld/gemaakt én voorlezers werden gezocht.
Woensdag 5 oktober was het dan zover. Eerst hebben we als ouderraad namens alle ouders
en kinderen de leraren een plantje voor thuis en verschillende plantjes voor in de klas
aangeboden. Het was tenslotte ook de Dag van de leraar, dus daar hoorde een Gi-ga-groen
cadeau bij.
Vervolgens kwamen 'de kikker’ en ‘de struik’ het podium op. Ze lazen een stukje voor uit de
boeken ‘Wow! - De wonderen van het bos' en ‘Het begint met een zaadje'. Deze twee
boeken heeft de school, samen met de boeken 'Silas en de wolf’ en ‘De ontdekkingsreiziger’,
na de opening gekregen voor in de schoolbieb.
Na het voorlezen mochten de leerlingen vragen stellen aan de kikker en de struik die alleen
met ja en nee beantwoord konden worden. Zo werden de voorlezers ontmaskerd. We
danken oud-leerkracht Nicoline Slootweg en TSO-leidster/administratief medewerkster
Bernadette Heijkoop voor het invullen van deze rollen.
Nadat deze dag afgesloten is met een gezellige boekenmarkt, zijn ze in de klassen aan de
slag gegaan met lezen, musical oefenen en werkjes maken in dit thema. Woensdag 12
oktober stonden acht kinderen die door de klassen gekozen waren op het podium voor de
voorleeswedstrijd. Super hoe ze allemaal een stuk aan de hele school voorgelezen hebben,
want dat is best spannend. Daarom kreeg iedere voorleeskampioen van de ouderraad ook
een Gi-ga groene waardering. Floor van Zanten werd verkozen als winnaar en kreeg de
groene schaal overhandigd. Zij mag de school binnenkort vertegenwoordigen in de regionale
finale. Zet hem op Floor!

Vanuit de medezeggenschapsraad
Zo na de eerste weken school mochten wij als medezeggenschapsraad weer bij elkaar
komen om door te spreken over hoe het gaat op school. Die eerste weken op school na de
zomervakantie zijn altijd weer spannend voor zowel de leerlingen als de leerkrachten. Het is
dan altijd goed om met elkaar in gesprek te blijven en dit mochten wij dan ook doen.
In de vergadering ging het onder andere over de vrijwillige ouderbijdrage, rondom dit thema
was de voorzitter van de ouderraad, Brenda van Zanten ook aangesloten bij de
medezeggenschapsraad. Voor de PCB Johannes Postschool betekent dit praktisch dat de
inkomsten zijn gedaald en er dus ook goed nagedacht wordt over in welke vorm activiteiten
toch doorgang kunnen blijven krijgen. Wat fijn dat de ouderraad hier een actieve rol in
neemt om dit in zo goed mogelijke banen te leiden.
Daarnaast is er gesproken over het nieuwe schoolmeubilair, coronadraaiboek, MRreglement en hebben wij tijdens de vergadering ook weer een nieuw huishoudelijke
reglement afgesproken voor het komende jaar.
Aan het einde van het jaar zullen wij afscheid nemen van Adriaan de Wilde als lid van de
medezeggenschapsraad. Mocht u belangstelling hebben om deel te nemen aan de
medezeggenschapsraad of hier meer over willen weten, schroom dan niet om 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 6, Sven en Jurre groep 8),
Sanne Rietveld-Jansen (leerkracht groep 5/6),
Renze de Gelder (vader Lukas groep 1, Anna groep 5, Micha groep 7)

Agenda
24-10-2022 t/m 28-10-2022

Herfstvakantie

7-11-2022 t/m 11-11-2022

Kriebels in je buik

21-11-2022

Studiedag; alle kinderen vrij

Bijlagen vanuit samenwerkingspartners
Centrum voor Jeugd en Gezin: Webinar Autisme en seksuele ontwikkeling 08 november 2022.pdf
GV Houvast: GV-Houvast-grote-gymfeest-flyer 1.pdf
Bibliotheek Rijn en Venen: Uitnodiging voorleesfeestje KL.pdf
De volgende Infopost verschijnt in de week van 1 november.

