
Nieuwsbrief 

 

Nieuwsbrief 5, 5 november 2020 

Kijkje in de school 
Nu u helaas nog steeds de school niet in mag, geven 

we u graag een kijkje in alle groepen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Agenda 
 

9 t/m 13 november 

Week van de mediawijsheid, groep 7-8 

23 november 

Informatieavond voortgezet onderwijs 

Online, voor ouders groep 7 en 8  

 

 

 

 
 
 
 

 Groep 6: Acrobatiek bij meester 

Gerben 

Wat een gezellige huishoek in de 

PeuterOpstap! 

De kabouterspeurtocht van de 

groepen 1-2 

Wandeldictee in groep 4 

Tafeljoggen in groep 5 

Groep 7 en 8 kregen een 

workshop Beeldmanipulatie 

van Team4Talent 

Groep 3 heeft héél veel 

blaadjes opgeruimd op 

het schoolplein. 



Sint op school 
Het is al bijna zover, de Sint weer in het land. Ondanks alle 

maatregelen willen wij hier een leuke en vooral gezellige periode 

van maken.  

 

Er is wel een aantal aanpassingen dat wij hebben moeten doen, 

vandaar even wat belangrijke punten op een rij: 

 Geen strooigoed, de kinderen krijgen wel voorverpakte 

zakjes van de pieten. 

 Lootjes trekken voor de surprises in groep 5 t/m 8: vrijdag 

13 november. Het cadeautje mag € 5,00 kosten. 

 De kinderen mogen allemaal hun schoen zetten op 

donderdag 26 november. Neem een extra schoen mee! 

 

Op maandag 30 november mogen alle surprises naar school! Wij zullen deze in de 

Viertonde tentoonstellen. De afgelopen jaren zagen de surprises er steeds geweldig 

uit. Het is ontzettend leuk om samen met uw kind creatief bezig te zijn, maar wij 

willen wel graag benadrukken dat het de bedoeling is dat uw kind de surprise zoveel 

mogelijk zelf maakt. Natuurlijk mag u een beetje helpen, maar niet teveel. Soms is er 

een flink verschil zichtbaar tussen surprises die met of zonder hulp gemaakt zijn en 

dat willen we graag voorkomen.  

 

De Sintviering vindt plaats op vrijdag 4 december. Alle leerlingen zijn die dag vanaf 

12.00 uur uit. Helaas kunnen we Sint dit jaar niet samen met u ontvangen bij Het 

Baken; we zouden dan met teveel mensen dicht op elkaar staan. Wél is er een 

viering in onze theaterzaal voor de kinderen van groep 1 t/m 4. Tijdens het uitpakken 

van de surprises zullen de Sint en zijn pieten ook langs gaan bij de groepen 5 t/m 8. 

 

Achter de schermen is de werkgroep druk bezig om u als ouder waar mogelijk ook te 

betrekken bij de feestelijke activiteiten. Wij zullen u hier zo snel mogelijk over 

informeren.  

 

 

Geen inloopochtenden tot de kerst 
De inloopochtenden die gepland staan tussen nu en de kerstvakantie kunnen 

helaas niet doorgaan in verband met de maatregelen rond Corona. We hopen dat 

we u later in het jaar weer mogen ontvangen. 

 

 

Kerstmis 
We kunnen dit jaar in verband met de Corona-maatregelen helaas 

geen kerstviering houden in de Joannes de Dooperkerk. Net als bij de 

Sintwerkgroep is ook de kerstwerkgroep druk bezig om u als ouder 

waar mogelijk bij de kerstviering te betrekken. Wij zullen u hier zo snel 

mogelijk over informeren.  

 

 
  



Nieuwe thema’s Blink Wereld 
Na de herfstvakantie zijn groep 5 t/m 8 begonnen met hun nieuwe thema van Blink 

Wereld:  

 

Groep 5 en 6: Bijzondere bewoners 

De wereld zit vol bijzondere bewoners: dieren, planten en mensen. Wat ze 

gemeen hebben is dat ze allemaal goed zijn in overleven. Ze passen zich 

aan de gekste situaties aan. Maar lukt dat altijd? In dit thema 

onderzoeken de kinderen hoe een cactus overleeft, waarom dieren haren 

of veren hebben, hoe mensen overleven in extreem warme gebieden en 

waarom de dino toch is uitgestorven.  

  
Groep 7 en 8: Op leven en dood 

In dit thema ontdekken de kinderen van alles rond het thema leven en 

dood. Zo kijken ze naar de kringloop van het leven, vergelijken ze de 

verschillen tussen levend geboren worden en in een ei, onderzoeken ze 

wanneer iets eigenlijk leeft en lossen ze een moord op waarin ze al hun 

kennis over planten, dieren en mensen gebruiken.  

 
Aanmelden broertjes en zusjes   

Heeft uw kind jongere broertjes of zusjes die nog niet zijn aangemeld bij ons op 

school? Wij verzoeken u om hen dan zo snel mogelijk aan te melden. We leiden 

regelmatig nieuwe ouders rond op school die hun kind graag bij ons op school willen 

plaatsen. Deze kinderen zijn natuurlijk welkom, maar broertjes en zusjes van onze 

leerlingen gaan altijd voor en daarom houden we graag een plekje voor hen vrij! U 

kunt bij juf Marcella, juf Jacqueline of juf Imke een inschrijfformulier vragen.    

 

Lege batterijen? Lever ze bij ons in! 
U kunt uw batterijen inleveren op school. Wij hebben daar een grote 

bak voor staan. Stibat haalt de batterijen op en geeft ons daarvoor in 

ruil spaarpunten. Deze spaarpunten hebben wij in kunnen ruilen voor 

het bedrag van  €10,50. Dit bedrag doneren wij aan: Stichting 

Opkikker.  

 

Als het allemaal even niet zo lekker gaat, dan kun je 

best een flinke Opkikker gebruiken. Dit geldt voor de 

vele kleine patiëntjes die al op heel jonge leeftijd met 

de wereld van doctoren en ziekenhuizen worden 

geconfronteerd. Dit heeft veel impact op het hele 

gezin. De opnames duren lang, de behandelingen vragen veel kracht. Kortom, 

redenen genoeg om de langdurig en soms ernstig zieke kinderen en hun gezin in 

ieder geval één mooie dag te geven. Een Opkikkerdag om nooit te vergeten waar 

iedereen van geniet. 

Stichting Opkikker zet zich al vanaf 1995 in voor gezinnen waarvan een van de 

kinderen wegens een langdurige ziekte onder behandeling is. Voor deze gezinnen 

organiseren zij Opkikkerdagen. Ondersteund door vele vrijwilligers en een uniek 

samenwerkingsverband met 80 ziekenhuizen. 



Oproep voor ouderhulp vanuit de Oudervereniging 
Beste ouders, verzorgers, 

   

Regelmatig organiseren de leerkrachten samen met de Ouder 

Vereniging leuke activiteiten voor de kinderen. Het versieren van de 

school met Sint, Kerst en Pasen hoort daar vaak bij. Naast het versieren 

verzorgen wij natuurlijk nog meer activiteiten, zoals de vossenjacht vlak 

voor de herfstvakantie. Binnenkort zullen wij ook hulp nodig hebben bij 

het verwijderen van alle gevallen bladeren op het schoolplein. Kortom, door het jaar 

heen kunnen wij jullie hulp goed gebruiken! 

 

Deze activiteiten op en rondom de school kunnen wij echter niet alleen. Hiervoor 

hebben wij regelmatig hulp nodig van ouders. Sinds enkele jaren is er een appgroep 

waarmee we ouders vragen ons te helpen. Het is niet zo dat er alleen hulp nodig is 

tijdens schooluren. Af en toe zullen wij ook in de avond hulp nodig hebben. Mocht je 

dus alleen in de avonduren beschikbaar zijn, kun je je nog altijd aanmelden voor 

deze appgroep. Als je het leuk vindt om af en toe te helpen op school, kun je je 

opgeven door een appje te sturen naar Nicole van Winden (06 46 18 38 13) met je 

naam en dat je in deze appgroep wilt.  

 

De appgroep is er om te inventariseren wie wanneer kan helpen. Het is niet de 

bedoeling dat in de appgroep gesprekken gevoerd worden of dat je veel 

meldingen op de telefoon ontvangt. Er zijn daarom wat regels aan verbonden: 

 

- Eén van de OV leden plaatst een bericht met een hulpvraag, waarin staat wat er 

gedaan moet worden, op welke dag, op welk tijdstip en hoeveel personen hierbij 

nodig zijn. 

- Je kunt als hulpouder hierop reageren met een simpele JA wanneer je kunt helpen. 

- Als je niet kunt helpen, hoef je niet te reageren. Zo kunnen we het aantal berichten 

tot een minimum beperken. 

- Zodra er net zoveel ja's zijn geantwoord als dat er hulp wordt gevraagd, hoef je ook 

niet meer te reageren. 

- Mochten er vragen zijn, kun je het best persoonlijk contact opnemen met de 

persoon die hulp gevraagd heeft. Deze vragen graag buiten de appgroep om laten 

gaan. 

 

Alvast hartelijk dank voor al jullie hulp! Samen maken we er een fantastisch leuk en 

gezellig schooljaar van. 

 

Met creatieve groet, de leerkrachten en OV-leden 

 
Tot slot 
Wist u dat de Johannesschool dit schooljaar 50 jaar bestaat? Reden 

voor een feestje! Aanvankelijk stond de jubileumweek gepland in 

september, maar vóór de zomervakantie hebben we al besloten de 

jubileumviering uit te stellen, in verband met Corona.  

 

Inmiddels is de werkgroep aan de slag gegaan om het jubileum 

vorm te geven. Als het tegen die tijd allemaal kan en mag, zal het 

jubileum gevierd worden op 10, 11 en 12 mei 2021! 


