
Nieuwsbrief 
 

Nieuwsbrief 1, 2 september 2021 

Opening schooljaar 
Maandag hebben we met alle kinderen het 

schooljaar geopend. Uit iedere groep vertelden de 

leerlingen waar ze naar uit kijken dit schooljaar.  

 

Groep 3 heeft zin om te leren lezen en rekenen, 

groep 6 kijkt uit naar veel samenwerken en groep 8 

kijkt nu al uit naar de musical!  

 

Samen hebben we het schoollied gezongen en hard 

afgeteld van 10 naar 0: het schooljaar is begonnen! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inloopspreekuur 
Op maandag 13 september en donderdag 16 september is er in de 

groepen 1 t/m 8 vanaf 15.30 uur inloopspreekuur, bedoeld om u als 

ouder de mogelijkheid te geven om extra informatie over uw kind uit te wisselen met 

de leerkracht. Het gaat om bijvoorbeeld informatie over medicijngebruik, 

veranderingen in de gezinssituatie, bijzondere aandachtspunten, enz.      

     

Tijdens de overdracht van de vorige naar de nieuwe leerkracht is er al veel 

informatie uitgewisseld. Bij het inloopspreekuur gaat het om aanvullende persoonlijke 

informatie die belangrijk is voor het welzijn van uw kind bij de nieuwe juf. Voor het 

maken van een afspraak kunt u via Social Schools contact opnemen met de 

leerkracht. Neemt u bij het gesprek een mondkapje mee en let u op het bewaren 

van de 1,5 meter afstand tot andere volwassenen?  

  

Agenda 
 

Woensdag 8 september 

Groep 2 vrij 

Vrijdag 10 september 

Opschoonactie groep 4 en 8 

13 – 17 september 

Schoolbrengweek 

13 en 16 september 

Inloopspreekuur groep 1 t/m 8 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Samen openen we zingend het 

schooljaar! 



Groepsvorming met Orka   
De eerste weken van het schooljaar staan altijd in het teken van groepsvorming. In 

iedere groep is extra tijd ingepland om elkaar (beter) te leren kennen en worden 

veel kennismakings- en samenwerkingsspellen gedaan vanuit de Orka-aanpak.   

  

De oefeningen en spellen worden ingezet om de superhelden te trainen. Voor 

iedere groep zijn tientallen oefeningen beschikbaar voor elke fase van 

groepsvorming. De kracht van de superheldenaanpak is dat de leerkracht tijdens de 

oefeningen feedback geeft aan de kinderen over de superhelden (keuzes) die 

worden ingezet. Wilt u meer weten over Orka? Bekijkt u dan eens het filmpje via de 

link https://www.youtube.com/watch?v=JFXAYCH3gEw. Hierin legt 

trainer Rino Vijverberg uit hoe de Orka-aanpak werkt. 

 

Op dinsdag 28 september verzorgt Rino Vijverberg een Orka-training voor 

de medewerkers van onze overblijfvereniging Knabbel en Babbel én voor onze 

nieuwe collega’s. Zo is de superheldenaanpak straks overal in de school terug te 

vinden!  

 

Orka ook thuis? 

Op de site https://www.orkatraining.nl/superheldenaanpakthuis/ 

kunt u een online cursus van 15 minuten volgen, zodat u helemaal op de hoogte 

bent van de superheldenaanpak op school. Daarnaast is er ook een hoofdstuk over 

hoe u thuis de superheldenaanpak kunt gebruiken.  

 

 
Peutersport in het speellokaal van de Johannesschool  
In het nieuwe schooljaar start in het speellokaal van de Johannesschool weer 

peutersport! Onder leiding van meester Roel, die ook gymles geeft aan onze 

kleuters, kunnen ook peuters elke donderdagochtend van 9.00 tot 9.45 uur springen, 

rollen, rennen, klimmen en meer! Samen met hun ouders ontdekken de kinderen de 

verschillende onderdelen. Voor meer informatie kunt u kijken 

op www.kiddosport.nl of mailen naar info@kiddosport.nl.  
 

 

  

De superhelden van Orka 

https://www.youtube.com/watch?v=JFXAYCH3gEw
https://www.orkatraining.nl/superheldenaanpakthuis/
http://www.kiddosport.nl/
mailto:info@kiddosport.nl


Algemene Ledenvergaderingen OV en Knabbel en Babbel 
Komt u donderdag 23 september ook naar de ALV van de Oudervereniging en van 

Knabbel & Babbel? De ALV van de Oudervereniging is van 19.00 – 19.45 uur en de 

ALV van overblijfvereniging Knabbel&Babbel is van 20.00 – 20.45 uur. U bent van 

harte welkom! 

 

 
Nationale Schoolbrengweek   

Ook dit jaar doet de Johannesschool weer mee aan 

de Nationale Schoolbrengweek. De Schoolbrengweek 

is een week waarin we extra aandacht geven aan 

lopen of fietsen naar school.  De SCHOOL op 

SEEF Schoolbrengweek wordt dit jaar georganiseerd 

van 13 tot en met 17 september. Tijdens 

de Schoolbrengweek roepen verschillende scholen in 

Nederland de ouders en leerlingen op om zoveel 

mogelijk lopend of op de fiets naar school te gaan. 

Want lopen of fietsen naar school is:  

 Goed voor je gezondheid en bewegen 

bevordert je leerprestaties,  
 Goed voor de verkeersveiligheid bij school,  
 Goed voor de verkeersvaardigheid van de 

kinderen,  
 Goed voor het milieu,  
 ... en het is nog eens leuk ook!  

 

 

Na schooltijd spelen op het plein 
Na schooltijd komen onze leerlingen vaak spelen op het plein. Dat is uiteraard prima! 

Wel willen we benadrukken dat er na schooltijd geen toezicht is op het plein en dat 

de kinderen niet meer de school in kunnen. Bij een onverhoopt harde valpartij zullen 

we heus even een kijkje nemen, maar bijvoorbeeld kinderen die naar de wc 

moeten, moeten toch echt even naar huis lopen…! 
 
Is uw kind al gratis lid bij de bibliotheek? 
School en bibliotheek werken nauw samen, omdat leesplezier een grote bijdrage 

levert aan taalontwikkeling. Daarom is het belangrijk dat kinderen van jongs af aan 

op een speelse manier in contact komen met boeken en veel (voor)leeskilometers 

maken. Wist u dat het lidmaatschap van de bibliotheek tot 18 jaar gratis is?  

 

Is uw kind nog geen lid maar wilt u het graag gratis inschrijven bij de Bibliotheek 

Oostland? Dat kan door het formulier bij de bijlage bij deze nieuwsbrief in te vullen, 

te ondertekenen en in te leveren bij de dichtstbijzijnde bibliotheek. 

 

Schoolkalender in de kalender van uw telefoon  
Wist u dat u de schoolkalender van Social Schools eenvoudig toe kunt voegen aan 

de kalender van uw telefoon? Als u in de app naar de agenda gaat, kunt u zich bij 

‘opties’ abonneren op de kalender. Op die manier verschijnen de activiteiten uit de 

schoolkalender automatisch ook in de kalender van uw telefoon.   



Tot slot een reminder  
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de 

Johannesschool toestemming nodig voor het publiceren van beeldmateriaal van 

leerlingen. Binnen het platform van Social Schools kan het gaan om het gebruik van 

beeldmateriaal binnen de community, de website van de school en 

eventueel social media als Facebook of Twitter. Van groot belang dus dat het goed 

geregeld is!   

   

Via Social Schools kunt u eenvoudig uw beeldvoorkeuren invullen en aangeven waar 

u wel of geen toestemming voor geeft. We zouden het fijn vinden als u uw 

voorkeuren invult in de app.  

 

Uitleg hoe u de beeldvoorkeuren in kunt stellen vindt u via deze link: 

https://support.socialschools.eu/hc/nl/articles/360027243832  

Alvast bedankt voor het invullen!   

 
 

https://support.socialschools.eu/hc/nl/articles/360027243832

