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50-jarig jubileum 
De viering van het 50-jarig 

jubileum van de school 

stond gepland op 11, 12 en 

13 mei. We hebben dit 

inmiddels verplaatst naar 

woensdag 30 juni, 

donderdag 1 juli en vrijdag 

2 juli. We hopen namelijk 

dat de geldende maatregelen tegen die tijd 

versoepeld zijn en er meer mogelijk is dan in mei 

het geval zal zijn. Bovendien hopen we dat u 

tegen die tijd als ouder ook ons jubileum mee mag 

vieren. Of het zal mogen weten we nog niet zeker, 

maar in juli is die kans vast groter dan in mei! 

 

Woensdag 30 juni groep 1 en 2 graag wél naar school! 

In de jaarkalender op Social Schools staat woensdag 30 juni als vrije dag voor de 

groepen 1-2, maar we vieren het jubileum natuurlijk het liefst met álle leerlingen! Wilt 

u in uw agenda alvast noteren dat groep 1 en 2 op woensdag 30 juni wél gezellig 

naar school komen om samen het jubileum te vieren? 
 

 
Sneltests team: leerlingen hopelijk geen hele dag thuis 
De continuïteit van ons onderwijs staat in deze tijd onder druk. Kinderen moeten bij 

verkoudheidsklachten thuis blijven met het advies zich te laten testen. Leerkrachten 

moeten zich bij verkoudheidsklachten eerst laten testen, voordat zij weer les mogen 

geven. We zijn bovendien terughoudend in de inzet van externe invallers om 

besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. Kortom; geen ideale situatie als je 

dagelijks goed onderwijs wilt verzorgen. 

 

Sinds begin deze week is er gelukkig een externe sneltestmogelijkheid voor 

leerkrachten beschikbaar gekomen én hebben we voor school sneltests 

aangeschaft die de leerkrachten zelf kunnen gebruiken. Met het inzetten van de 

sneltests hopen we te voorkomen dat groepen onnodig een hele dag of langer thuis 

moeten blijven.  

 

Heeft een leerkracht een sneltestafspraak?  

Als een leerkracht vroeg in de ochtend een afspraak heeft voor een sneltest, zullen 

we u dat (waar mogelijk al de avond ervoor) via Social Schools laten weten. Daarbij 

zetten we dan het tijdstip waarop de kinderen -als de uitslag van de leerkracht 
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negatief is- weer op school verwacht worden. Op die manier hoeven de kinderen 

geen hele dag school te missen, maar hopelijk slechts een enkel uurtje.  

 

Als de uitslag van de leerkracht onverhoopt positief is, zou het helaas betekenen dat 

de groep in quarantaine moet. We zullen u daar dan uiteraard zo snel mogelijk van 

op de hoogte brengen.  

 

Testuitslag leerlingen 
Deze week is een aantal leerlingen thuis met klachten en zij laten zich testen. We 

willen u verzoeken om de testuitslag met de leerkracht en met directie te delen via 

Social Schools, zodat we goed zicht houden op eventuele besmettingen.  

 

Berichten in Social Schools  
Via Social Schools proberen we u altijd zo snel mogelijk op de hoogte te brengen als 

een leerkracht een dag afwezig is óf als een leerkracht (zoals hierboven beschreven) 

later op de ochtend aanwezig zal kunnen zijn.  

 

Social Schools is het platform waarmee we alle ouders van een groep in één keer 

kunnen bereiken, zeker als we het bericht als een spoedbericht versturen. We willen 

u vragen om -in deze tijden waarin afwezigheid of inval nog weleens nodig is- uw 

Social Schools-app goed in de gaten te houden.  

 

Paasviering 
Pasen komt er weer aan en dat vieren we dit jaar op donderdag 1 april. Helaas 

kunnen we - ook dit jaar - geen paasviering houden in de kerk i.v.m. de corona-

maatregelen. Het paasfeest zullen we daarom anders vormgeven: 

 

De kinderen zullen op donderdag 1 april met elkaar in hun eigen groep van een 

paasontbijt genieten. Tijdens dit ontbijt zal er ook aandacht zijn voor het paasverhaal 

en de paasgedachte. Bovendien zal er op deze dag een moment zijn per groep 

waarop paaseieren gezocht worden in het lokaal. De gymlessen van meester 

Gerben en meester Roel zullen óók in het teken staan van Pasen. 

 

In de week voorafgaand aan Pasen wordt er alvast gewerkt aan een knutsel- en 

muziekactiviteit behorend bij het paas-/voorjaarsthema. Met het resultaat daarvan 

zal u later worden verrast! 

 

Voor het Paasontbijt krijgen de kinderen op dinsdag 30 

maart een papieren bordje mee. Dit bordje geeft u 

donderdag 1 april weer mee naar school, nu gevuld met 

een lekker ontbijtje voor uw kind, bijvoorbeeld: een 

gekookt eitje, een croissantje, een krentenbol en/of 

belegd broodje. Drinken wordt verzorgd door de 

Oudervereniging en hoeft u dus niet mee te geven. U hoort van de groepsleerkracht 

van uw kind via Social Schools of het handig is om uw kind toch een broodje te laten 

eten voor schooltijd, dit is in verband met gym. 

 

Op donderdag 1 april is de school 'gewoon' om 14.00 uur uit. Daarna kunnen de 

kinderen (en u) gaan genieten van een lang Paasweekend t/m maandag 5 april.  



Rapportgesprekken 
Op vrijdag 12 maart krijgen de kinderen van groep 3 t/m 7 hun rapport mee naar 

huis. De rapportgesprekken zijn gepland in de week van 15 t/m 19 maart en vinden 

plaats via Teams.  
 

Zoals we u al eerder hebben laten weten, hebben we besloten de Cito-toetsen van 

januari / februari niet af te nemen, behalve technisch lezen. Door 

de lockdown hebben de kinderen veel onderwijstijd en lessen gemist. Het afnemen 

van de Cito-toetsen kost veel tijd en deze tijd besteden we dit 

keer liever volledig aan het geven van lesinstructie en extra aandacht voor 

groepsvormende activiteiten. Op het rapport van uw kind vindt u -behalve 

technisch lezen- dus geen Cito-resultaten.  
 

Om de voortgang van de kinderen goed te blijven volgen, zijn in de groepen wel 

de methodegebonden toetsen afgenomen. De leerkrachten gebruiken de 

resultaten om te zien welke leerstof nu al goed beheerst wordt en aan welke leerstof 

nog extra aandacht besteed moet worden. Dit zal ook tijdens de rapportgesprekken 

besproken worden. De leerkrachten houden de voortgang van uw kind goed in de 

gaten, in samenwerking en in nauw overleg met juf Alice en juf Mijke, onze intern 

begeleiders.  

 

Tot slot: Jubileum juf Thera, 40 jaar op de Johannesschool! 
Afgelopen maandag werd er in het team en in groep 

6 een feestje gevierd: Juf Thera werkte die dag 40 jaar 

in het onderwijs én 40 jaar op de Johannesschool! 

Team en kinderen en ouders hebben juf Thera verrast 

met bloemen en cadeaus. Groep 6 gaf een 

prachtige theedoos, gevuld met thee en mooie 

wensen.  

 

Op naar nog veel meer mooie jaren op de 

Johannesschool, juf Thera! 

 

 


