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Nieuwsbrief 1, 4 september 2020 

Opening schooljaar 
Wat was het fijn om maandag in alle groepen de 

kinderen weer te mogen begroeten en samen het 

schooljaar in te luiden!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fruitdagen   
Ook dit schooljaar zijn dinsdag, donderdag en vrijdag onze fruitdagen. Wilt u uw kind 

op deze dagen groente of fruit meegeven voor de kleine pauze en voor de 

overblijf? We willen u verder dringend verzoeken géén snoep of koek mee te geven 

in de lunchtrommel van uw kind.  

 

Verjaardagen en traktaties  
Net als voor de zomervakantie mogen de kinderen weer trakteren als ze jarig zijn, maar 

nog steeds onder de volgende voorwaarde: traktaties moeten voorverpakt zijn om 

mee naar huis te nemen. De leerkrachten zorgen ervoor dat de traktaties aan het 

einde van de dag meegegeven worden. U kunt dan thuis zelf bepalen of uw kind het 

mag opeten. De traktaties worden dus niet op school opgegeten. 

Agenda 
 

Vrijdag 4 september 

Luizencontrole 

Woensdag 9 september 

Groep 2 vrij 

10 en 14 september 

Kennismakingsgesprekken 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Groep 1-2 maakt een 

verjaardagskalender 

Weer lekker bouwen in de 

bouwhoek! 
Groep 5 werkt voor het eerst op 

de tablets. 



Wijziging brengen en halen groepen 1-2 en 3 
Deze week merkten we dat de loopplanken bij lokaal 1-2A en 1-2B glad worden 

door de regen. Om te voorkomen dat de kinderen uitglijden én om te voorkomen 

dat u bij de loopplank lang staat te wachten in de regen, hebben we het brengen 

en halen voor de groepen 1-2 en 3 gewijzigd met ingang van maandag 7 

september.  

 

Groep 1-2A en 1-2B  

De ouders van de groepen 1-2A en 1-2B mogen bij het halen en brengen het 

schoolplein oplopen via het hek van het kleuterplein. De kinderen mogen vanaf 8.20 

uur naar binnen door de kleuteringang. Juf Marcella vangt de kinderen op bij de 

kapstokken en juf Jacqueline staat bij de deur van het lokaal van groep 1-2A. De 

kinderen hangen eerst hun jas en tas aan de kapstok. Ze wassen na binnenkomst 

meteen hun handen bij de kraan en gaan daarna op hun eigen stoel zitten. U mag 

bij het raam van het lokaal nog even zwaaien.  

 

Groep 3  

Groep 3 komt het schoolplein op via het middenbouwhek. De kinderen gaan vanaf 

8.20 uur zelfstandig naar de klas door de middenbouwingang. De kinderen hangen 

hun jas en tas aan de kapstok. Ze wassen na binnenkomst meteen hun handen bij 

de kraan en gaan daarna op hun eigen stoel zitten.  

 

Ophalen om 12.00 uur of 15.15 uur  
De ouders van groep 1-2A en 1-2 B komen om 12.00 uur en/of 15.15 uur op het 

kleuterplein staan. Juf Marcella gaat met de kinderen in de fietsenstalling van de 

kleuters staan en juf Jacqueline voor het raam van groep 3. Zij geven uw kind vanaf 

daar aan u mee. We verzoeken u het plein daarna meteen te verlaten, zodat u zich 

als ouders onderling aan de richtlijn van 1,5 meter afstand kunt houden.  

 

Groep 3 komt via de middenbouwingang naar buiten.  

 

 

Veiligheid in de school: stepjes buiten laten 
We merken dat veel kinderen op een skateboard of step naar school komen en 

deze bij de kapstokken neerzetten. Hierdoor worden de ingangen te vol, wat 

onveilige situaties oplevert bij het naar buiten gaan in de pauzes en in het geval van 

ontruiming.  

 

Met ingang van maandag 7 september mogen steps en skateboards niet meer mee 

naar binnen. Steps kunnen in de fietsenstalling geplaatst worden. 

 

 

Noodformulier 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u het noodformulier. Mochten er wijzigingen 

zijn ten opzichte van het noodformulier dat u eerder heeft ingevuld, wilt u dan het 

formulier opnieuw invullen en terugsturen aan de leerkracht?  

 

  



Geen informatieavond op 8 september 
De informatieavond stond gepland op dinsdag 8 september, maar op een 

informatieavond kan de richtlijn van de onderlinge 1,5 meter afstand niet 

gehandhaafd kan worden. De informatieavond gaat dan ook helaas niet door.  

 

De leerkrachten nemen dit jaar de presentatie -die zij anders tijdens de 

informatieavond gegeven zou hebben- op via een filmpje. Zo kunnen de 

leerkrachten alle benodigde informatie met u delen. Op maandag 14 september 

ontvangt u via Social Schools een link naar de videopresentatie. Mocht u naar 

aanleiding van de videopresentaties vragen hebben, kunt u natuurlijk via Social 

Schools of telefonisch contact opnemen.  

 

Op donderdag 10 september en maandag 14 september is er in de groepen 1 t/m 8 

vanaf 15.30 uur gelegenheid voor een kennismakingsgesprek, 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 kennismakingsgesprek 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 voor een kennismakingsgesprek kunt u via Social 

Schools contact opnemen met de leerkracht. 

 

Graag voorkeuren beeldgebruik invullen in Social Schools   
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. Alvast bedankt!  
 

Afspraken rond Snappet  
In groep 5 t/m 8 werken de leerlingen met tablets van Snappet. Voor het gebruik 

van de tablets gelden de volgende regels en afspraken:  

 Vanaf groep 5 krijgt iedere leerling een tablet in bruikleen;   

 Er wordt uitsluitend op school met de tablet gewerkt en de tablet mag niet 

mee naar huis worden genomen;   

 Als de tablet stuk gaat, ruilt de school deze kosteloos om voor een andere 

tablet;   

 Voor de tablets heeft de school een borg betaald van € 150,-. Als een leerling 

de tablet expres kapot maakt of de tablet gaat stuk door onzorgvuldig 

handelen van de leerling, zal deze borg op de ouders/verzorgers verhaald 

worden;   

 Ouders/verzorgers zorgen zelf voor een setje oordopjes;   

 De tablet gaat aan het einde van het schooljaar mee naar het volgende 

schooljaar. Na groep 8 worden de tablets ingeleverd.   



Maatregelen bij ziekte van een leerkracht  
Ondanks de grote inzet van ons team om ziekte onderling zo goed mogelijk voor 

elkaar op te vangen, lukt het niet altijd om een invaller te vinden voor de groep van 

een zieke leerkracht. Soms worden de kinderen bij afwezigheid van de leerkracht 

voor korte tijd verdeeld over de andere groepen in de school. Dit doen we echter zo 

min mogelijk, om goed onderwijs in de andere groepen te kunnen waarborgen en 

de andere leerkrachten zo min mogelijk extra te belasten. Om die reden ontkomen 

we er soms niet aan om een klas naar huis te sturen. En dat is bijzonder vervelend 

voor iedereen. Voor u als (werkende) ouder, voor ons als professionele liefhebbers 

van onderwijs, voor de voortgang en kwaliteit van het onderwijs en natuurlijk voor de 

kinderen (al vinden die het soms nog het minst erg van iedereen…).  

  

In deze maanden van Corona, verkoudheid en griep zullen we ook op de 

Johannesschool geconfronteerd worden met de invalproblematiek. Een groep naar 

huis sturen zal -ondanks onze inspanningen- soms dus onvermijdelijk zijn. We hopen 

op uw begrip.  

 

 

Blink Wereld  
Deze week beginnen de groepen 5 t/m 8 met de nieuwe thema’s van Blink Wereld. 

De groepen 3 en 4 starten na de kerstvakantie met Blink Wereld.  

 

Wereldse kinderen, Groep 5 en 6  

Hoe leven kinderen in andere delen van de 

wereld? En hoe leefden kinderen vroeger? In dit 

thema gaan de kinderen op onderzoek uit. Ze 

ontdekken hoe wereldse kinderen slapen, eten, 

feest vieren en naar school gaan en hoe ze dat vroeger deden in het tijdvak van 

burgers en stoommachines.  

  
Fantastische families, Groep 7 en 8  

In dit thema onderzoeken de kinderen 

verschillende familieverhalen: de relatie tussen 

een soldaat in WO I en zijn familie thuis, de ruzie 

tussen Willem II en zijn zoon, de conflicten tussen 

ouders en hun kinderen in de jaren ‘50 en ’60 en het verhaal van een 

indianenfamilie.  

 

 

Tot slot 
Tijdens de opening van het schooljaar lieten alle 

leerkrachten zien in welk voorleesboek ze gaan 

beginnen in de klas en vertelden ze waarom ze nu juist 

dát boek gekozen hebben. Er staat de kinderen veel 

lees- en luisterplezier te wachten, met ‘De kinderen van 

de Grote Beer’, ‘Dummie de Mummie’, ‘Pippi 

Langkous’, ‘Oorlogsgeheimen’ en nog veel meer. Dat 

wordt genieten! 


