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Uitnodiging inloopochtend groep 3 t/m 8 
Op maandag 6 februari en woensdag 8 februari 

bent u van harte welkom voor de inloopochtend in 

groep 3 t/m 8. Komt u ook een kijkje nemen in de 

klas? 

 

Terugblik studiedag 
Afgelopen maandag was het studiedag. Tijd om 

teambreed aan de slag te gaan met drie 

onderwerpen!  

 

Onder leiding van onderwijsadviseur Marita Eskes hebben we onderzocht hoe 

we de effectiviteit van onze lesinstructies nog verder kunnen verbeteren. 

 

In de middag hebben we een nieuwe leerlijn van de 

methode Basicly onder de loep genomen en voor 

iedere groep lessen ICT-vaardigheden ingepland voor 

komende maanden.  

 

Tot slot hebben we met alle teamleden gesproken over 

Welbevinden. De Johannesschool is een Gezonde School op 

het thema Welbevinden. We zijn aan  de hand van stellingen 

met elkaar in gesprek gegaan over het verder vormgeven 

van Welbevinden bij ons op school. Zo kunnen we zo goed mogelijk samen werken 

aan een schoolomgeving die bijdraagt aan de positieve ontwikkeling van onze 

leerlingen tot gezonde, sociale en zelfstandige jonge mensen.  

 

Boomkap 
U heeft vast al gemerkt dat in de wijk Koningshof is begonnen met de boomkap. Er 

staan hierdoor grote en zware machines in de wijk en er liggen gekapte bomen. Met 

name voor de kinderen die zelf naar school komen: even extra oppassen! 

 

Schoolvakanties 2023-2024 
Herfstvakantie:   maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober 2023 

Kerstvakantie:   maandag 25 dec 2023 t/m vrijdag 5 jan 2024 

Voorjaarsvakantie:   maandag 19 t/m vrijdag 23 februari 2024 

Goede Vrijdag / Pasen:  vrijdag 29 maart 2024 en maandag 1 april 2024 

Meivakantie:   maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2024 

Pinksteren:    maandag 20 mei 2024 

Zomervakantie:   maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus 2024 

Agenda 
Woensdag 25 januari 

Start Nationale Voorleesdagen 

Maandag 6 en woensdag 8 februari 

Inloopochtend groep 3 t/m 8 

Vrijdag 17 februari 

Rapporten groep 1 t/m 7 mee naar huis 

20, 22 en 23 februari 

Tienminutengesprekken groep 1 t/m 7 

 

 

 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nieuwe rubriek: Lees je mee?! 
We vinden lezen en voorlezen op de Johannesschool belangrijk! (Voor)lezen ligt 

tenslotte aan de basis van de taal- en leesontwikkeling van kinderen en aan de 

kansen die zij krijgen op school en in de maatschappij. Lezen verruimt ons denken, 

leert ons om anderen beter te begrijpen en vergroot ons welzijn. Daarom zetten we 

op school in op leesbevordering en krijgen lezen, voorlezen, boeken en tips vanaf nu 

een vast plekje in onze nieuwsbrief! 

 

Nationale Voorleesdagen 
De Nationale Voorleesdagen komen er weer aan, van 25 

januari t/m 4 februari! Op deze dagen zullen wij op school 

nog meer aandacht besteden aan het voorlezen. 

 

Hiervoor zijn wij op zoek naar ouders/opa's/oma's die het 

leuk vinden om voor te komen lezen voor de hele groep. Als 

er plekjes zijn om voor te lezen, zullen de leerkrachten dat via 

Social Schools laten weten. Leuk als u zelf een (prenten)boek 

uitkiest! 

 

Tips bij het uitkiezen van een boek 
Als u met uw kind een boek uit gaat zoeken in de bibliotheek of in de boekwinkel, 

valt het niet altijd mee om een boek te kiezen. Er is zoveel keus! Kinderen kiezen vaak 

een boek dat er voor hen op het eerste gezicht leuk uitziet. Ze bekijken hiervoor de 

titel, de voorkant en de tekst op de achterkant. Maar hoe kan een kind bepalen of 

het een boek is op zijn of haar leesniveau en hoe kun je hier als ouder bij helpen? 

Vaak wordt met het AVI-niveau gewerkt, waardoor gekozen wordt uit een selectie 

van boeken. Om de keus te verbreden, is de vijfvingertest een handig hulpmiddel: 

 

Zodra kinderen een boek 

gekozen hebben, lezen ze de 

eerste bladzijde. Als ze een 

woord tegenkomen dat ze niet 

kennen, steken ze een vinger op. 

Als ze na het lezen van de eerste 

bladzijde minder dan vijf vingers 

hebben opgestoken dan is het 

waarschijnlijk een boek op hun 

niveau dat ze graag zullen lezen.  

 

Veel leesplezier gewenst! 


