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Corona update 
Alle scholen in Nederland hebben van de overheid 

de opdracht gekregen een Covid 19-plan te 

maken om te kunnen handelen op het moment dat 

de overheid dit aangeeft. Het plan voor de 

Johannesschool ligt klaar en is geaccordeerd door 

de Medezeggenschapsraad.  

 

Voor nu is er geen actie gevraagd van de scholen. 

Wel hebben we de leerlingen van de groepen 6, 7 

en 8 zelftesten aangeboden om te kunnen 

gebruiken. Ook de teamleden en medewerkers van 

de overblijf hebben zelftesten gekregen die zij 

gebruiken bij klachten. 

 
 

Mad Science    
Op woensdag 19 oktober kwam een van de Mad 

Science professoren een spectaculaire show geven 

op de Johannesschool, voor groep 3 t/m 8! Alle 

kinderen hebben een flyer mee naar huis gekregen 

en kunnen zich voor de naschoolse cursus 

inschrijven. De kinderen worden vanaf 1 november 

zes weken lang iedere dinsdag meegenomen in de 

wondere wereld van experimenten, proefjes en 

demonstraties! Elke week staat een nieuw thema 

centraal en zal de professor de wetenschap en 

techniek die daarachter zit uitleggen. Natuurlijk 

gaan de kinderen ook zelf aan de slag als echte 

wetenschappers! De inschrijving is inmiddels 

geopend. Let op, wees er snel bij! De inschrijftermijn 

is maar kort en de cursus zit ieder jaar snel vol.     
 

 

 

 

  

Agenda 
 

Vrijdag 21 oktober 

Speelgoedmiddag 1-2 

24 – 28 oktober 

Herfstvakantie 

7 – 11 november 

Week van de Mediawijsheid 

Vrijdag 11 november 

14.45 uur, VrijdagTheater groep 1 t/m 4 

15 en 18 november 

Inloopochtenden groep 3 – 8 

21 november 

Informatieavond voortgezet onderwijs 

voor ouders groep 7 en 8 

 

 
 
 
 

 



Even voorstellen: Vertrouwenspersonen 

 

 

 

Even voorstellen: nieuwe invalleerkracht 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Ik ben Mariëlle van Adrichem en vanaf 1 november werk ik als inval-leerkracht voor 

de SKOP scholen. Ook op de Johannesschool ben ik vast regelmatig te vinden.  

Ik ben 48 jaar en ik woon met mijn man, onze dochter van 20 jaar en twee zonen 

van 18 en 15 jaar in Delfgauw. Tot vijf jaar geleden werkte ik als accountmanager bij 

de Rabobank en daarna als crisismanager bij FrieslandCampina. Maar eigenlijk 

wilde ik altijd juf worden, dus op latere leeftijd alsnog de Pabo gedaan en met heel 

veel plezier als leerkracht aan de slag gegaan in het 

basisonderwijs.  

Vorig jaar ben ik leerkracht geweest in groep 4 en daarna 

heb ik vanaf de zomervakantie tot nu gereisd in 

Scandinavië, Wales en Schotland. Iets wat ik al jaren van 

plan was en nu toch dan ook gedaan. Een supermooie tijd, 

maar het is ook heel fijn om weer voor de klas te kunnen!  

Ik werk fulltime, maar de tijd die overblijft steek ik graag in 

het gezin, sporten, bergwandelen, trainen met mijn 

jachthonden, fotograferen en handwerken. Tot ziens op de 

Johannesschool! 

 

Mariëlle 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bericht van Knabbel en Babbel 
Beste ouders, verzorgers, 

 

In het nieuwe schooljaar zijn er veel nieuwe overblijfjuffen gestart als ook één 

overblijfmeester! Als bestuur zijn we hier heel blij mee! De juffen en meester komen 

met veel plezier tussen de middag met de kinderen een boterham eten.  

 

Nieuwsgierig wie bij uw kind komt tussen de middag? Goed nieuws! De 

aankomende weken zullen de juffen en meester zichzelf voorstellen via Social 

Schools bij de klas waar ze werken. Daarnaast stellen we nu alvast graag onze 

coördinator en haar rechterhand aan u voor. Mocht u vragen hebben, wilt u zich 

dan richten tot Mechelina of Marjan? Eventuele vragen voor de juffen kunnen zij het 

oppakken met de betreffende juf of meester.  

 

Verder een vriendelijke herinnering om uw kind bij ziekte of afwezigheid niet alleen af 

te melden bij de leerkracht, maar ook bij de overblijf. De overblijf krijgt namelijk niet 

automatisch melding als u een afmelding doet via Social Schools. De afgelopen 

weken hebben we regelmatig kinderen gemist zonder afmelding. Bij voorbaat dank!  

 

Bestuur Knabbel en Babbel,  

Mechelina van der Smit, Angela Groen, Pablo Post en Laura van den Heuvel 

 

 

 

Hallo, 

 

Ik ben Mechelina van der Smit de Brabander. 

En doe al vanaf 1989 de overblijf met veel plezier. De 

kinderen met hun opmerkingen en hun lachen, daar geniet 

ik nog steeds van. Zelf heb ik al heel lang geen vaste groep 

meer, maar ben de coördinator van Knabbel en Babbel. 

Op deze manier kan ik ook in alle klassen 

assisteren, daardoor kan ik veel kinderen helpen. Ik ben ook 

blij met de assistentie van Marjan. Verder help ik Pablo met 

de betalingen en rekeningen. En overleg ik met Imke, Laura en Angela en alle 

leidsters.  

Zo hoop ik dat ik nog een poosje mee mag doen en nog veel kinderen mag 

ontmoeten. 

 

Mechelina 

 

Hoi, Ik ben Marjan, toen mijn jongste naar school ging 

ben ik begonnen bij de overblijf. Eerst met maar 1 of 2 

dagen bij de kleuters. Dat werden er na een paar jaar 3 

dagen bij de bovenbouw en sinds 2018 ben ik er bijna 

iedere overblijfdag. Mijn eigen 3 kinderen zijn ondertussen 

allemaal volwassen, maar ik ben gebleven. Ik vind het zo 

leuk om de kinderen te zien opgroeien. Ik heb nu geen 

vaste eigen groep meer, maar help Mechelina met het 

coördineren en val in daar waar nodig. 


