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Kinderboekenweek 2021: Beroepen! 
Van maandag 4 oktober tot en met vrijdag 15 

oktober viert de Johannesschool de 

Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema ‘Beroepen’. 

Door mooie verhalen en boeken te lezen kunnen we 

leren over de verschillende beroepen! Ook dit jaar is 

er weer een leuk, afwisselend programma met o.a. 

een gezamenlijke opening, voorleeswedstrijd, 

kinderen uit de bovenbouwgroepen die gaan 

voorlezen aan de kinderen uit de onderbouw en een 

boekenmarkt. Ook zullen wij de Kinderboekenweek 

weer gezamenlijk afsluiten. 

 

De boekenmarkt vindt 

dit jaar plaats op 

kleedjes op het schoolplein (bij regen onder de 

fietsenstallingen). Op vrijdag 8 oktober mogen de 

kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 8 boeken verkopen 

op het plein. Kinderen die boeken willen verkopen 

mogen deze op woensdag 6 oktober alvast mee naar 

school nemen. De boekenmarkt start om 15.00 u voor 

iedereen. U mag als ouder met uw kind een kijkje 

nemen op de boekenmarkt. De boekenmarkt duurt tot 

15.30 u. 

 

Net als andere jaren is er tijdens de Kinderboekenweek ook weer de 

voorleeswedstrijd in de groepen 6, 7 en 8. Zij houden eerst een voorleeswedstrijd in 

de eigen klas. De drie winnaars uit deze groepen lezen op woensdag 13 oktober 

voor aan de groepen 5 t/m 8. De voorlezers van groep 7 en groep 8 maken kans op 

de titel ‘Voorleeskampioen van de Johannesschool’. De gekozen voorleeskampioen 

stroomt door naar de gemeentelijke voorleeswedstrijd! 

 

Op vrijdag 15 oktober zullen wij de Boekenweek gezamenlijk afsluiten. De kinderen 

mogen die dag verkleed naar school komen, denk wel aan het thema ‘Beroepen’ 

bij het kiezen van de outfit.  

 

Schrijvers lezen voor bij boekhandel Van Atten! 

Op zaterdag 9 oktober komen kinderboekenschrijvers Janneke Schotveld en Govert 

Schilling voorlezen bij Boekhandel Van Atten. Zeer de moeite waard om even lekker 

te gaan luisteren! Onderaan deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de 

aanvangstijden en aanmelding.  

  

Agenda 
 

Maandag 4 oktober 

Opening Kinderboekenweek 

Start inschrijving 

voortgangsgesprekken  

Vrijdag 8 oktober 

Boekenmarkt  

11 t/m 15 oktober 

Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7 

Vrijdag 15 oktober 

Afsluiting Kinderboekenweek 

Verkleed naar school! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



Spaaractie bij Van Atten: 

Al jaren doen wij als school zaken met de plaatselijke boekhandel Van Atten. Ook dit 

jaar hebben we de handen in één geslagen om een leuke spaaractie te houden. 

Door mee te doen met de spaaractie kunt u nieuwe kinderboeken sparen voor de 

school!  Hoe werkt het: 

 U koopt in de kinderboekweek 6 oktober t/m 15 oktober een 

kinderboek bij Van Atten. 

 Het bonnetje van deze aankoop levert u in in de daarvoor bestemde 

bus in de Viertonde bij de hoofdingang van de school. 

 Voor 20% van het totaalbedrag van deze bonnen mogen wij boeken 

uitzoeken voor de schoolbieb! 

 
Iedere vrijdag tutorlezen 
Ieder kind moet dagelijks veel 

leeskilometers maken om vloeiend 

en vlot te leren lezen en te blijven 

lezen. En wat is nu fijner dan lezen 

met een maatje dat je een beetje 

op weg helpt?  

 

Iedere vrijdag van 8.30 tot 9.00 uur 

wordt er van groep 4 t/m 8 

gelezen. Kinderen die nog wat 

moeite hebben met het vloeiend 

en vlot lezen hebben een 

tutormaatje uit de bovenbouw om 

te helpen. Zo komt het wel goed 

met die leeskilometers! 

 

 
Leerlingenraad 

Gisteren kwam de leerlingenraad voor het 

eerst dit schooljaar bij elkaar. De 

leerlingenraad bestaat dit schooljaar uit Sam 

en Tess (groep 5), Loek en Julia 

 (groep 6), Daan en Hester (groep 7) en Sara 

en Walid (groep 8).   

  

We zijn de vergadering begonnen met het 

delen van onze antwoorden op de vraag 

‘Waarom ben ik in de leerlingenraad 

gegaan?’ Dit waren de antwoorden:   

  

Sam: “Omdat je dan iets kunt doen voor de school en mee kunt bepalen wat er 

gebeurt.” 

Tess: “Omdat je dan mag vertellen en met juf Imke mag praten.” 

Julia: “Ik wil graag mee helpen dingen bedenken en ik vind de leerlingenraad heel 

leuk!”  

Loek: “Omdat ik het leuk vind om mee te helpen met wat de school gaat doen.”  



Daan: “Omdat het leuk is om dingen te bepalen en omdat het leuk en leerzaam is.”  

Hester: “Ik wil kinderen een plezier doen, ik kan goed ideeën verzinnen en ik durf 

dingen te vertellen voor de klas.”  

Walid: “Ik vind het leuk om samen met andere groepen ideeën te bespreken.”  

Sara: “Dan kan je dingen beslissen voor de school en ik vind het wel belangrijk dat er 

serieuze kinderen in zitten en ik kan best serieus zijn.”  

  

Samen met juf Imke en juf Rozanne hebben de kinderen besproken waar de 

leerlingenraad als eerste bij gaat helpen dit schooljaar. En dat is nogal wat! Ten 

eerste gaan de kinderen alle groepen langs om te vertellen dat er in iedere groep 

een top 3-wensenlijst gemaakt mag worden welke boeken aangeschaft moeten 

worden voor de schoolbibliotheek.  Ten tweede gaan de kinderen in hun eigen 

groep overleggen welke ideeën er zijn voor een goed doel dit jaar. Tot slot wordt er 

een overzicht gemaakt van onderwerpen waar de leerlingenraad dit schooljaar 

graag over wil praten.  

 

Na de vergadering heeft juf Rozanne onze leerlingenraad op de foto gezet. Het was 

een goede aftrap van onze bijeenkomsten dit jaar! Op woensdag 8 december is de 

volgende vergadering van de leerlingenraad.   

 

 

Orka-training voor overblijfmedewerkers 

Afgelopen dinsdag kwam Rino Vijverberg, onze trainer 

voor de Orka-aanpak, een training geven voor de 

medewerkers van onze overblijfvereniging Knabbel en 

Babbel en voor onze nieuwe teamleden. Met 

verschillende oefeningen en rollenspellen werd de 

inzet van Orka geoefend, zodat de superhelden niet 

alleen in de school, maar ook op het plein 

ingezet kunnen worden! Wilt u er meer over 

lezen? Neem dan een kijkje op 

https://www.orkatraining.nl/ 

 

 

 
Komt u ook helpen bij Knabbel en Babbel? 
Onze overblijfvereniging Knabbel en Babbel is op zoek naar versterking? Heeft u tijd 

en zin om samen met onze leerlingen over te blijven? Neem dan contact op met 

overblijfcoördinator Mechelina van der Smit via tso.knb@gmail.com 

 
 
Voorzitter Oudervereniging neemt afscheid  
Na véél jaren inzet voor de Oudervereniging, eerst als algemeen 

bestuurslid en daarna enkele jaren als voorzitter, heeft Arwen Westerhoff 

afscheid genomen van de OV. Nu ook haar dochter van school is , is het 

tijd geworden om het stokje door te geven. Nicole van Winden is de 

nieuwe voorzitter van de OV. Tijdens de Algemene Leden Vergadering 

afgelopen donderdag hebben we Arwen nog even in het zonnetje gezet. 

Dank voor je jarenlange inzet, Arwen! 

 

https://www.orkatraining.nl/
mailto:tso.knb@gmail.com


Intern Begeleider ad interim 
Afgelopen zomervakantie is juf Alice, onze intern begeleider voor de onderbouw,  

ziek geworden en zij kan haar werkzaamheden nog niet hervatten. Op dit moment 

neemt juf Mijke de werkzaamheden van juf Alice waar. Hierbij wordt zij op de 

maandagen ondersteund door juf Katja. Halverwege december gaat juf Mijke op 

zwangerschapsverlof en daarom start Sandra ’t Hart na de herfstvakantie als interim-

IB’er bij ons op school. Na de herfstvakantie zal zij zich aan u voorstellen in de 

nieuwsbrief. We wensen juf Alice veel sterkte bij haar herstel! 

 

 

Peuters wegbrengen naar de PeuterOpstap 
Sinds de zomervakantie is onze PeuterOpstap weer van start gegaan, iedere vrijdag- 

ochtend van 8.30 tot 9.30 uur. Na de herfstvakantie zal bekeken worden op welke 

manier we ouders van de groepen 1 t/m 8 weer in school kunnen ontvangen. Voor 

de PeuterOpstap hebben we alvast besloten dat de kinderen op vrijdagochtend 

tussen 8.20 en 8.30 uur door één ouder weggebracht mogen worden tot de deur 

van het lokaal.   

 

 
Tot slot 
Hoera! Novi is geboren! Op donderdag 23 september 

zijn meester Gerben en zijn vriendin Jasmijn de trotse 

ouders geworden van Novi! Van harte gefeliciteerd! 

 

 
 
 



Informatie over het Kernteam op school 

  



Ingezonden: Schrijvers lezen voor bij boekhandel Van Atten! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


