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Veel lezen in de kinderboekenweek! 
De kinderboekenweek is ieder jaar een feest en 

natuurlijk vooral bedoeld om nog eens éxtra 

aandacht te besteden aan lezen, voorlezen, 

nieuwe boeken en … leesplezier! En dat hebben we 

volop gedaan afgelopen dagen! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
 

Vrijdag 15 oktober 

Afsluiting Kinderboekenweek 

Verkleed naar school! 

Zaterdag 16 t/m zondag 24 oktober 

Herfstvakantie 

Maandag 25 oktober 

Studiedag, alle leerlingen vrij 

Woensdag 27 oktober 

Actie Lightwise, groep 5 t/m 8 fiets mee 

Vrijdag 29 oktober 

Schoolfotograaf 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

De bovenbouw leest voor aan 

de onderbouw 

Boekkleefdag: de hele dag met je boek 

onder je arm, tot juf Suzanne met de bel 

rinkelt. In één klap is de hele school stil en 

leest iedereen op de plaats waar je staat. 

Boekenmarkt op het 

schoolplein 

Daan uit groep 7 heeft de Voorleeswedstrijd 

gewonnen. Gefeliciteerd! 

Tijdens de opening van de Kinderboekenweek 

dansten en zongen we samen met juf Imre het 

lied van de Kinderboekenweek.  



 
De school weer wat verder open! 
Wat was het fijn om u deze week weer ‘live’ in de school te mogen ontvangen 

tijdens de voortgangsgesprekken. Een gesprek aan één tafel met de leerkracht(en) 

van uw kind is en blijft toch wat persoonlijker dan via Teams. We zijn blij dat dit weer 

kan! 

 

Tijdens de afgelopen anderhalf jaar schreven de Corona-protocollen voor dat u als 

ouder de school niet in mocht. Het contact met u verliep voornamelijk via Teams, 

telefoon, berichtjes via Social Schools of een gesprekje bij het raam van het 

klaslokaal. We zijn blij dat de versoepelingen nu de ruimte geven voor persoonlijker 

contact. 

 

Toch zien we in de maatregelen van afgelopen anderhalf jaar niet uitsluitend 

nadelen. De kinderen van groep 1 t/m 8 zijn inmiddels gewend om allemaal zelf de 

school in te komen, hun jas en tas weg te hangen en direct om 8.30 uur te beginnen 

met de les. Ook onze onderbouwleerlingen kunnen deze zelfstandigheid prima aan 

en dat vinden we waardevol! In overleg met het team en de 

Medezeggenschapsraad hebben we daarom besloten dat we het wegbrengen tot 

de ingangen willen behouden. Alleen voor een korte boodschap die niet kan 

wachten, mag u even doorlopen tot de deur van het lokaal. 

 

Toch gaan we na de herfstvakantie voorzichtig aan wel weer wat verder ‘open’. 

Ouders van nieuwe kleuters mogen in overleg met de leerkracht mee de klas in en 

de peuters van de PeuterOpstap mogen door hun ouders weggebracht worden tot 

de deur van het lokaal. We zullen weer ouders ontvangen bij het Vrijdagtheater. De 

informatieavond voor groep 7 en 8 kan weer op school plaatsvinden. Traktaties 

mogen weer gebracht worden bij het lokaal van uw kind en de inloop- en 

kijkochtenden in de groepen gaan weer van start. Wél zullen we voor de zekerheid 

proberen het aantal ouders per inloop- of kijkochtend wat te spreiden. 

 

Data voor inloopochtenden en dergelijke zijn te vinden in de kalender op Social 

Schools, maar de ‘bijzondere’ data tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie 

zetten we alvast op een rijtje: 

 

12 november, 14.45 uur:    Vrijdagtheater groepen 1 t/m 4 

17 en 19 november, 8.30 – 8.45 uur:  Inloopochtend groep 3 t/m 8 

22, 23 en 25 november, 8.30 – 9.30 uur: Kijkochtenden groep 1-2 

22 november, 19.00 uur:   Informatieavond groep 7 en 8 over het VO 

10 december, 14.45 uur:   Vrijdagtheater groepen 5 t/m 8 

24 december, 10.30 – 11.30 uur:  Kerstviering in de Joannes de Dooperkerk 

Meer informatie volgt te zijner tijd via de nieuwsbrief of via Social Schools. 

 

Actie Lightwise: fiets mee naar school!  
Nu de dagen korter worden en het eerder donker wordt, is goede fietsverlichting 
extra belangrijk. Op woensdag 27 oktober controleren de Lightwise-hulpouders de 

fietsen van de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 op verlichting, aan de hand van de 

ANWB-checklist. Als de fiets helemaal in orde is, krijgt uw kind een 

goedkeuringssticker op zijn of haar fiets. Wilt u thuis samen met uw kind ook alvast de 

verlichting controleren?   
Dus: alle leerlingen uit de groepen 5 t/m 8: kom woensdag 27 oktober op de fiets!   



Schoolfotograaf  
Op vrijdag 29 oktober komt de schoolfotograaf bij 

ons op school. Dan gaan alle kinderen individueel 

en met hun groep op de foto en eventueel met 

broertje(s) en/of zusje(s). Er is dit jaar voor een 

turquoise achtergrond gekozen.   

  

U heeft via Social Schools al kunnen lezen dat wij dit 

jaar ook de mogelijkheid bieden dat broertjes en 

zusjes die nog niet of niet meer op de 

Johannesschool zitten samen met hun broer(s) 

/ zus(sen) op de foto kunnen gaan. 

Deze foto’s worden op 29 oktober gemaakt tussen 8.00 en 9.00 uur. Er bleek erg veel 

animo te zijn voor deze mogelijkheid! Op dit moment zitten alle plekjes vol en 

hebben we een reservelijst.  

 

 

Verkeersveiligheid 
Op 30 september bracht de oudergeleding van de 

Medezeggenschapsraad tijdens de MR-

vergadering een onveilige situatie rond school ter 

sprake. Meerdere ouders hadden aangegeven dat 

de oversteek van de kant van sporthal het Baken 

over de Oranjelaan richting het Hofland niet 

voldoende veilig is. Te vaak verlenen automobilisten 

geen voorrang aan kinderen op het zebrapad. We 

hebben deze situatie onder de aandacht gebracht 

bij de gemeente, in gesprekken met de 

wijkmanager, de wijkagent en Meldpunt 

Leefomgeving.  

 

De gemeente heeft de politie gevraagd om komende tijd aandacht te besteden 

aan deze oversteekplaats en te handhaven. Ook zal de gemeente bekijken of het 

zebrapadbord in de berm bij Hofland wat meer naar de weg geplaatst kan worden, 

zodat het beter opvalt. Bij het groot onderhoud van de Rivierenlaan dat volgend 

jaar start, zal ook het kruispunt met de Oranjelaan opnieuw ingericht worden. Daarbij 

wordt extra aandacht besteed aan een veilige oversteek. 

 

Tot slot vragen we of u met uw kind wilt bespreken dat hij of zij niet fietsend het 

zebrapad oversteekt richting het Hofland. Dat gebeurt met enige regelmaat en het 

is belangrijk dat de kinderen weten dat ze als fietser op een zebrapad geen 

voorrang hebben.  

 

We hopen dat bovenstaande maatregelen voldoende zullen zijn om de 

verkeersveiligheid bij de oversteekplaats te verbeteren! 

 

 
  



Babynieuws! 
Hoera! Afgelopen week zijn juf Jacqueline én juf Marcella moeder geworden! Beide 

van een prachtige dochter. We wensen hen een fijne kraamtijd en heel veel geluk! 

 

  

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tot slot 
We wensen u, samen met uw kind(eren) een fijne herfstvakantie toe. Maandag 25 

oktober is het studiedag, dan zijn de leerlingen nog vrij. We zien elkaar weer op 

dinsdag 26 oktober, tot dan! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Op 8 oktober is Aimee 

geboren, de dochter van 

juf Jacqueline en Thijs.  
 

Op 11 oktober kwam Liv ter 

wereld, de dochter van juf 

Marcella en Marcel. 


