
 

INFOPOST 7 
 
 

 
Beste ouders, verzorgers en andere belangstellenden, 
 
Middels deze Infopost informeren wij u over de studiedag van afgelopen maandag, de 
kerstwandeling van 21 december en de kerk- en schooldienst van aanstaande zondag.  
 
In school wordt er op dit moment aandacht besteed aan het sinterklaasfeest. In de groepen 
wordt er gekeken naar het Sinterklaasjournaal, wat gebeurt er weer veel dit jaar! Zullen de 
cadeaus op tijd zijn of komt de Sint dit jaar echt zonder… We hopen er met elkaar het beste 
van en kijken vol verwachting uit naar 5 december.  
 
We kijken niet alleen elkaar naar uit 5 december, maar ook naar Kerst. Komende week 
begint de adventsperiode en ook daar besteden we in school met elkaar aandacht aan. In de 
groepen gaan we het onder andere hebben over verwachtingen hebben, dromen, wachten 
op wat komen gaat (wat doe je dan?) en verwondering.  
 
De decembermaand is met al die mooie, bijzondere momenten voor veel kinderen ook een 
spannende tijd. Wachten op iets waarvan je niet precies weet wat het is, is ook spannend. 
Met elkaar bieden we kinderen zoveel mogelijk structuur en rust, zodat we ook goed kunnen 
werken aan de basis.   
 
Namens het team van PCB Johannes Post, 
Met vriendelijke groet, 
 
Joris van Veen 

 
 
Meting luchtkwaliteit 
Iedere school is verplicht om CO2-meters in alle lokale te hebben om de luchtkwaliteit te 
monitoren. Al enige tijd hebben wij in iedere ruimte in school een meter hangen, sinds 
afgelopen kunnen hebben wij ook toegang toe het dashboard om te kunnen bekijken hoe 
het met de luchtkwaliteit gedurende de schooldag is gesteld. De meter die wij hebben 
hangen houden niet alleen het CO2-gehalte bij. Zij meten ook de temperatuur, fijnstof, 
luchtvochtigheid en giftige stoffen. Wanneer kritische waarden worden gemeten, krijgen wij 
daar een melding van en kunnen wij dit oplossen. 
 
De eerste metingen laten zien dat wij de bovenramen open moeten hebben om voldoende 
te kunnen ventileren. Aan het begin van de week werd het daardoor wel koud in de lokalen. 
Dat is ook niet fijn. In de komende periode houden wij de metingen in de gaten en bekijken 
wij op wat wij moeten doen om de luchtkwaliteit in de lokalen zo goed mogelijk te houden. 
 

 
 
  



Kerstwandeling 21 december 
Woensdagavond 21 december organiseert de Ouderraad de kerstviering. Dit jaar willen we 
stilstaan bij de geboorte van Jezus Christus door met elkaar een lichtjestocht te wandelen 
waarin de verschillende scenes uit het kerstverhaal te bezichtigen zijn. Meer info volgt 
binnenkort via Parro.  
 
Voor nu vragen wij u alvast woensdag 21 december begin van de avond vrij te houden. 
Daarnaast hebben we nog veel hulp nodig om de verschillende scenes te kunnen vullen.  
Kan een van u helpen om deze avond tot een succes te maken, laat het ons zo spoedig 
mogelijk weten. Ook opa’s/oma’s/broers/zussen etc. die een paar uurtjes vrij hebben zijn 
meer dan welkom om een rol te vervullen in deze lichtjestocht. 
 
Stuur een mail naar or.johannespost@wijdevenen.nl of meld je aan bij een van 
onderstaande personen. 
 
Louiza Bikker, moeder Stijn (gr8) en Jente (gr5) 
Monique Bisschop, moeder Joep (gr 5) en Sjors (gr4) 
Brenda van Zanten, moeder Bas (gr8), Mees (gr6) en Steef (gr3) 
 

 
Kerk- en schooldienst (herhaling) 
Op zondag 27 november zijn alle leerlingen en het team 
uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de kerk- en schooldienst in De 
Korenaar. 
 
In deze kerkdienst horen we over een boer die geduldig op regen 
wacht die zijn land nodig heeft. Net zoals de boer wachten ook wij 
geduldig op de komst van Jezus. We gaan met elkaar een 
Bijbelverhaal lezen, zingen, bidden en vragen om Gods zegen voor 
het verdere schooljaar. 
 
Onderaan deze infopost staat een link naar de uitnodiging. 
 

 
  

Wist u dat u met online bestellingen de school kunt 

ondersteunen?  

Wij zijn aangemeld bij SponsorKliks. Wanneer u via 

de knop op de website naar een aangesloten 

webshop gaat, dan ontvangt de school voor iedere 

bestelling een percentage van de aanschafwaarde. 

Van deze extra inkomsten kunnen wij weer wat 

extra’s doen. 



Studiedag 21 november jl. 
Teach Like a Champion 
In het ochtenddeel hebben wij gekeken naar ons traject met Teach Like a Champion. We 
hebben teruggeblikt op welke technieken ons zijn aangeboden en een keuze gemaakt waar 
wij met elkaar nu extra op in gaan zoomen. We gaan onder andere aan de slag met ‘van 
procedure naar routine/effectieve routine’, dit houdt in 
dat wij de komende periode bekijken hoe wij werken 
met het stoplicht en het vragenblokje en dat we daar 
een schoolbrede lijn voor af gaan stemmen en kinderen 
hier goed mee gaan leren werken om zo vaardigheden 
voor het goed zelfstandig werken aan te leren. 
Daarnaast hebben wij ook nog voor drie ‘kleinere’ 
technieken gekozen om met elkaar op in te zetten.  
 
Schoolplan 23-27 
Onze opdracht is om dit jaar het schoolplan 23-27 te schrijven; waar willen we in 2027 als 
school staan? Als onderdeel van SPO WIJ de Venen hebben wij een aanzet gemaakt om de 
ambities van het bestuur te vertalen naar onze situatie. 
In hoofdlijnen hebben we nagedacht over drie 
aandachtsgebieden: GOED voor onze leerlingen, GOED 
voor onze medewerkers en GOED voor onze organisatie 
en gemeenschap.  
Tijdens teamvergaderingen, bordsessies en de 
geplande studiedagen werken wij onze plannen verder 
uit en houden u als ouder via de infopost op de hoogte. 
De medezeggenschapsraad zullen we tijdens 
vergaderingen bijpraten en er komen ook 
gespreksmomenten (zoals bijvoorbeeld over 
levensbeschouwelijk burgerschap).   
 
In het middagdeel zijn we in twee groepen uiteen gegaan; de leerkrachten van de kleuters 
zijn onder begeleiding van Christiene Maaijen van Driestar Educatief aan de slag gegaan met 
het onderzoeken van de eigen begeleidingsstijl bij het werken met thematisch onderwijs. 
Daarnaast hebben zij ook handvatten gekregen om kleuters nog beter te kunnen begeleiden 
in het leerproces.  
 
De andere leerkrachten hebben met elkaar gekeken naar het begrip ‘eigenaarschap’, wat is 
dat en hoe willen wat dat bij onszelf en leerlingen terugzien? Dit is een mooi gesprek 
geweest. De wens die wij hebben, die dus ook meegaat in het schoolplan, is dat iedereen 
binnen de school eigenaar is van het eigen leerproces niet omdat het moet maar omdat we 
dat echt zelf willen. De opdracht is om het onderwijs hiertoe in te richten. We hebben al veel 
ingrediënten binnen de school (denk aan bijvoorbeeld het portfolio), we moeten de 
ingrediënten nog tot een kloppend recept maken. 
 
Verder hebben we ook gekeken naar ons leerplein en hier met elkaar afspraken over 
gemaakt. Wie bemenst wanneer het leerplein? Wie mag er wanneer op het leerplein 
werken? Welke afspraken hebben wij met elkaar op het leerplein? Komende dinsdag zullen 
we de uitkomst met de leerlingen van groep 5 t/m 8 bespreken en dan kunnen we vanaf dan 
echt gebruik gaan maken van ons leerplein. 
 



Agenda 
27-11-2022 Kerk- en schooldienst 

5-12-2022 Sinterklaasfeest 

5-12-2022 t/m 9-12-2022 Kriebels in je buik-lessen 

21-12-2022 Kerstwandeling/lichtjestocht 

22-12-2022 Kerststukjes maken  

23-12-2022 11.45 uur Knallend het jaar uit! 

12.15 uur iedereen vrij 

26-12-2022 t/m 6-1-2023 Kerstvakantie 

 

 
Bijlagen vanuit samenwerkingspartners 

 
De Korenaar: Uitnodiging kerk- en schooldienst.pdf 
Centrum voor Jeugd en Gezin: webinar Kinderen en pittige emoties 15 december 2022.pdf 

Centrum voor Jeugd en Gezin: webinar Zo help je kinderen een scheiding door!.pdf 

Centrum voor Jeugd en Gezin: Angst bij kinderen 4-12.pdf 

Bibliotheek Rijn en Venen: Uitnodiging voorleesfeestje KL.pdf 

 

De volgende Infopost verschijnt in de week van 5 december. 

https://wijdevenen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_vanveen_wijdevenen_nl/EZy8Hp1jxUdJl33cuTwh28kB4GFPAKSB5WyNgjPeVx0i8A?e=MUdfyN
https://wijdevenen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_vanveen_wijdevenen_nl/EbT4mWtibS5BgH5hr3wdhoMBtHiYKW-gEipv2TVeQ4N_Iw?e=Mc1oo6
https://wijdevenen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_vanveen_wijdevenen_nl/EZJ0WVE80eNFgZr1AMISlecBI89g_r6ABWV0BUZGOv_cXg?e=BR8XjN
https://wijdevenen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_vanveen_wijdevenen_nl/ETdaNL7ALfdCvknMP6CWSLoBnPA1SFFi11w5yN3zXPNFDg?e=oGf5OG
https://wijdevenen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_vanveen_wijdevenen_nl/EWi57yAUbvpOqRN1yOlXfLMBlhBWGdYMkw8eSJU7B3qxpg?e=QK95V0

