
Nieuwsbrief 
 

Nieuwsbrief 1, 25 augustus 2022 

Start schooljaar  
Wat was het fijn om afgelopen maandag alle 

kinderen weer te kunnen begroeten! Na het 

uitwisselen van vakantieverhalen is er in alle 

groepen deze week alweer hard gewerkt.  

 

Maandagmiddag hebben we met elkaar het 

schooljaar geopend. Na het zingen van ons 

schoollied en het samen hard aftellen van 10 naar 0 

kon het schooljaar ’22-’23 écht beginnen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

Informatieavonden 
Op dinsdag 6 september bent u van harte welkom op de informatieavond van 

groep 3 t/m 8. Groep 6-7-8 hebben informatieavond van 18.30 – 19.30 uur en groep 

3-4-5 van 19.45 – 20.45 uur. Op donderdag 8 september bent u van harte welkom op 

de informatieavond van de groepen 1-2, van 18.30 – 19.30 uur.  

 

We hopen dat u aanwezig zult zijn! 

Agenda 
 

Woensdag 31 augustus 

Studiedag, alle kinderen vrij 

Dinsdag 6 september 

Informatieavond groep 6-7-8, 18.30 uur 

Informatieavond groep 3-4-5, 19.45 uur 

Donderdag 8 september 

Informatieavond groep 1-2, 18.30 uur 

12 en 15 september  

Inloopspreekuur groep 1 t/m 8 

12 -16 september 

Schoolbrengweek 

Woensdag 14 september 

Opschoon Actie groep 4 en 8 

 

 

 
 
 
 

 



Inloopspreekuur  
Op maandag 12 september en donderdag 15 september is er in de groepen 1 t/m 8 

vanaf 15.30 uur inloopspreekuur, bedoeld om u als ouder de mogelijkheid te geven 

om extra informatie over uw kind uit te wisselen met de leerkracht. Het gaat om 

bijvoorbeeld informatie over medicijngebruik, veranderingen in de gezinssituatie, 

bijzondere aandachtspunten, enz.       

      

Tijdens de overdracht van de vorige naar de nieuwe leerkracht is er al veel 

informatie uitgewisseld. Bij het inloopspreekuur gaat het om aanvullende persoonlijke 

informatie die belangrijk is voor het welzijn van uw kind bij de nieuwe juf. Voor het 

maken van een afspraak kunt u via Social Schools contact opnemen met de 

leerkracht. 

 

 

Bereikbaarheid juf Imke  
Tot haar spijt kon juf Lisa dit schooljaar nog niet beginnen met werken in verband 

met ziekte. Inmiddels is duidelijk dat zij langere tijd afwezig zal zijn, in ieder geval tot 

de herfstvakantie. Het vinden van invalleerkrachten valt in deze tijd van het 

leerkrachtentekort niet mee. Bij vervanging zoeken we bovendien zoveel mogelijk 

naar een structurele oplossing, zonder teveel wisselingen van leerkracht. Gelukkig 

hebben we een oplossing gevonden. Juf Katja en ik zullen samen de vervanging 

doen. Tot de herfstvakantie zal ik op dinsdagen en woensdag om de week voor de 

groep staan.  

 

U zult begrijpen dat ik mijn aandacht op de dagen dat ik voor groep 3 zal staan 

volledig op de kinderen wil richten. Hierdoor ben ik op dinsdagen en woensdag om 

de week niet bereikbaar voor vragen of afspraken. Op andere dagen ben ik 

uiteraard wel bereikbaar. Op maandagen, woensdagen om de week en 

donderdagen ben ik op school. Op vrijdagen werk ik vanuit huis en ben ik 

bereikbaar via mail of Social Schools, waarna ik u zal bellen indien nodig.  

 

Imke Breteler 

 

 

Schoolkalender in de kalender van uw telefoon   
Wist u dat u de schoolkalender van Social Schools eenvoudig toe kunt voegen aan 

de kalender van uw telefoon? Als u in de app naar de agenda gaat, kunt u zich bij 

‘opties’ abonneren op de kalender. Op die manier verschijnen de activiteiten uit de 

schoolkalender automatisch ook in de kalender van uw telefoon.    

 

 

Verdeling fietsenstallingen 
De fietsenstallingen op het plein zijn als volgt verdeeld: 

De groepen 1-2 zetten hun fiets in de stalling naast de kleuteringang. 

De groepen 3-4-5 zetten hun fiets in de stalling tussen het onder- en 

middenbouwplein.  

De groepen 6 en 7 zetten hun fiets bij de fietsenrekken op het pad. 

Groep 8 en teamleden zetten hun fiets in de stalling op het bovenbouwplein.  

  



Studiedag woensdag 31 augustus 2022 
Op woensdag 31 augustus is het studiedag en zijn alle leerlingen vrij. In de ochtend 

gaan we met het team aan de slag met de Superheldenaanpak, onder leiding van 

onze trainer Rino Vijverberg. We kijken naar de verschillende fasen van 

groepsvorming en maken per groep een programma op maat van de meest 

geschikte Superhelden-oefeningen, passend bij wat iedere groep op dit moment 

nodig heeft.  

 

In de middag gaan we met alle SKOP-medewerkers naar CulturA&Zo in Nootdorp: 

 

 
 

 

Doet u mee met de schoolbrengweek van 12 t/m 16 september?  
De SCHOOL op SEEF Schoolbrengweek is een week waarin we extra 

aandacht geven aan lopen of fietsen naar school.  Als ouder / 

verzorger heeft u een belangrijke rol in de veilige overstap van de 

basisschool naar, uiteindelijk, de middelbare school. Jong geleerd is 

oud gedaan. Daarom is het vanaf de kleuters al belangrijk om 

meters te maken. En het is hoe dan ook belangrijk dat kinderen 

goed leren fietsen. Als ouder kunt u hieraan bijdragen.   

  

Pakt u vaak de auto om uw kind naar school te brengen? Wij willen 

u uitnodigen om uw kind zo vaak mogelijk lopend of met de fiets 

naar school te brengen. Want dat heeft veel voordelen! 

Lichaamsbeweging is goed voor de gezondheid. Dat is geen 

nieuws. Maar er is meer. Uit onderzoek blijkt dat beweging ook het 

leervermogen van kinderen stimuleert. Door zelf actief aan het verkeer deel te 

nemen, kan uw kind ervaring opdoen met uiteenlopende verkeerssituaties. Zo groeit 

het langzaam toe naar zelfstandige verkeersdeelname. En dat is nodig. Want er 

komt een moment dat uw kind echt alleen op pad gaat.  
 

Hoe meer kinderen te voet of op de fiets naar school komen, des te veiliger wordt de 

schoolomgeving. En des te aantrekkelijker wordt het weer voor andere ouders om 

de auto ook eens te laten staan.  
 

Lopen en fietsen? Daar word je wijzer van!  



Bericht van Overblijfvereniging Knabbel&Babbel 
Beste ouders, 

Vanuit Knabbel en Babbel willen wij u vragen of u nieuwe adresgegevens en 

telefoonnummers aan ons wilt doorgeven. Daarnaast willen we de volgende 

informatie even onder uw aandacht brengen.  

  

·        Lunch (eten en drinken) graag vanuit thuis meegeven. 

·        Afmelden kan ’s ochtends tussen 8 en 9 uur per app of mail bij Mechelina van 

der Smit (coördinator). 

·        Incidenteel aanmelden kan ’s ochtends tussen 8 en 9 uur per app of mail bij 

Mechelina van der Smit (coördinator). Kosten zijn drie euro per keer of via de 

knipkaart (16 euro voor acht keer). 

·        Veranderingen (contact)gegevens graag via tso.knb@gmail.com doorgeven. 

·        Wijzigingen in de vaste overblijfdagen graag van tevoren doorgeven aan de 

coördinator per mail of app. 

 

Meer informatie over onze vereniging kunt u vinden op de website van uw school 

onder het tabje overblijf. 

 

Daarnaast zijn we op zoek naar een uitbreiding van ons team vrijwilligers. Heeft u tijd 

en zin om één of meerdere dagen tussen de middag te ondersteunen of in de 

invalpoule tegen een vergoeding? Neem dan contact op met Mechelina van der 

Smit. Wegens vertrek van een aantal vaste krachten zijn wij dringend op zoek naar 

nieuwe mensen!  

 

School Coördinator overblijf Telefoon 

Johannesschool Mechelina van der Smit 06-20673673 

  

Bestuursleden Functie Telefoon 

Laura van den Heuvel Voorzitter 
 

Pablo Post Penningmeester   

Angela Groen Secretaris   

Met vriendelijke groet, bestuur Knabbel en Babbel 

 

 

Algemene Ledenvergaderingen OV en Knabbel en Babbel  
Komt u donderdag 22 september ook naar de ALV van de Oudervereniging en van 

Knabbel & Babbel? De ALV van de Oudervereniging is van 19.00 – 19.45 uur en de 

ALV van overblijfvereniging Knabbel&Babbel is van 20.00 – 20.45 uur. U bent van 

harte welkom!  
 

 

Peutersport in het speellokaal van de Johannesschool   
Ook in dit schooljaar start in het speellokaal van de Johannesschool weer 

peutersport! Onder leiding van meester Roel, onze gymleerkracht voor de 

onderbouw, kunnen peuters elke donderdagochtend van 9.00 tot 9.45 uur springen, 

rollen, rennen, klimmen en meer! Samen met hun ouders ontdekken de kinderen de 

verschillende onderdelen. Voor meer informatie kunt u kijken 

op www.kiddosport.nl of mailen naar info@kiddosport.nl. 

 

mailto:tso.knb@gmail.com
http://www.kiddosport.nl/
mailto:info@kiddosport.nl


Tot slot: een leuk nieuwtje!  
Een leuk nieuwtje! Juf Amber is in verwachting! Amber 

en haar man Ayden verwachten rond half februari 2023 

hun eerste kindje.  

  

We wensen hen alvast heel veel voorpret!   
 

 

  



Ingezonden post 

 
Jeugdvoorstellingen in Theater CulturA & Zo  

Theater CulturA & Zo in Nootdorp heeft een speciaal programmaboekje met alle 

jeugdvoorstellingen uitgebracht. Dit omdat de jeugdvoorstellingen nogal eens 

ondersneeuwden in het overweldigende aanbod van alle voorstellingen in CulturA & 

Zo. Uw kind kreeg deze week via de school een exemplaar van dit jeugdboekje mee 

naar huis. Zo heeft u een overzicht wat er op theatergebied te beleven is in de buurt. 

Het boekje geeft een leuke aanleiding om samen met uw kind naar het theater te 

gaan.   
 

CulturA & Zo vindt cultuur niet voor niets zo belangrijk. Gebleken is dat hoe jonger je 

aan cultuur ‘doet’, hoe beter je hersenen zich gaan ontwikkelen. En dat betekent 

dat ook andere vaardigheden, zoals rekenen en lezen sneller aangeleerd worden. 

Het is dus een win-winsituatie om naar de bibliotheek te gaan, een film te kijken, 

muziek te maken, te dansen en naar het theater te gaan. En dat kan allemaal in 

CulturA & Zo!  
 

En alles over dit aanbod voor de jeugd staat dus in het boekje dat uw kind deze 

week mee naar huis heeft gekregen. U bent altijd van harte welkom om eens een 

kijkje te komen kijken naar dit veelomvattende cultuurhuis in Nootdorp. U kijkt samen 

met uw kind de ogen uit.   
 

Meer informatie over CulturA & Zo is te vinden via www.culturaenzo.nl. Daar vindt u 

ook het gehele theaterprogramma. Heeft u vragen? Mail naar 

contact@culturaenzo.nl   

 

 

http://www.culturaenzo.nl/
mailto:contact@culturaenzo.nl


Cursus JGZ, Puber in huis 

 
 

 


