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Agenda januari 2019 

Maandag 11 februari 2019 • Info ochtend Lente kriebels 

Maandag 18 februari t/m vrijdag 22 februari 2019 • Voorjaarsvakantie school gesloten 

Donderdag 14 februari en vrijdag 15 februari 2019 • Studiedagen      leerlingen vrij 

Dinsdag 5, woensdag 6 en donderdag 7 maart 2019 • Rapportgesprekken 

 
 
 

Van de directie 

 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Allereerst wens ik u allen nog een voorspoedig en gelukkig 2019 toe!  
Op de Johannesschool zijn we weer lekker van start gegaan na de kerstvakantie.  
Deze week zijn de kinderen begonnen aan de CITO toetsen die we twee keer per jaar afnemen. 
Hierbij meten we wat de kinderen het afgelopen half jaar hebben bijgeleerd. Zo krijgen we een goed 
beeld van individuele kinderen maar ook van de groep en de hele school. Op de studiedagen van 14 
en 15 februari zullen we met alle meesters en juffen kijken naar de resultaten en gebruiken we deze 
informatie om het onderwijs op de Johannesschool nóg effectiever te maken. 
Ook gaan we op de studiedagen in februari als team aan de slag met het vakgebied begrijpend lezen. 
We gaan ons onder leiding van een taal-lees expert verdiepen in de didaktiek van begrijpend lezen 
lessen. Ook gaan we kijken hoe we het begrijpend lezen voor de kinderen leuker en spannender 
kunnen maken door de teksten te koppelen aan de thema’s van wereldoriëntatie.  
Begrijpend lezen is een grote voorspeller van schoolsucces en het team van de Johannesschool wil 
dit vak daarom zo aantrekkelijk mogelijk maken voor de kinderen. 
We houden u natuurlijk op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen! 
 
Hartelijke groet, 
Annelies Verkade 
Directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolregel 6 

 



We werken deze maand aan de schoolregel ‘We laten elkaar prettig werken’ 
 

• We zijn op school om te leren. 

• We houden ons aan de afspraken in de groep.  

• We houden ons aan de regels van het tafelschijfje en het stoplicht.  

• We werken door als er iemand binnen komt. 

• We negeren storend gedrag.  

 

Einsteingroep 

De kinderen van de Einsteingroep leren Spaans en houden zich bezig met projecten. 
  
Spaans 
Deze week hebben de kinderen de kleuren in het Spaans geleerd. 
Daarnaast leren zij hoe ze zichzelf kunnen voorstellen in het Spaans. 
Kinderen van de hogere groepen hebben zelf een Spaanse quiz gemaakt. 
  
Projecten 
De kinderen van de lagere groep werken aan het project Jungle. 
Zij hebben deze week geleerd over een bijzonder dier: de leguaan.  
Tenslotte was er tijd voor het werken aan hun eigen 3D-jungle. 
                                                                                                                      
  
De hogere groepen werken aan het project Brein. 
Zij leren steeds meer hoe hun brein werkt en hoe hun lichaam wordt aangestuurd. 
Ik hoop dat je hier wat aan hebt! 
  
Met vriendelijke groet,  
Charlotte de Val                                            
 
 

Themabijeenkomst 

 
Themabijeenkomst Opvoeden met liefde 
“De leukste bijeenkomst van het jaar!” 
 
U komt toch ook? 
De bijeenkomst is voor alle ouders en verzorgers. 
We bespreken wat voor u belangrijk is. 
 
Waar praten we over? 
Seksuele ontwikkeling van kinderen  
Goede reacties op vragen en gedrag van kinderen 
Weerbaar maken van kinderen 
 
 
Wanneer? Maandag 11 februari 2019 
Hoe laat? 9.00 uur 
Waar? ouderkamer 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolontbijt 

 

Wat kan ik 

vertellen? 



Het was weer gezellig en een groot succes. 
We hebben lekker poffertjes gegeten.  
Alle ouders bedankt voor het helpen. 
We hebben geluisterd naar het mooie  

verhaal dat voorgelezen is. 
Denkt u thuis ook aan het lezen,  
want lezen is belangrijk voor u kind. 
 
 
 
 

Even voorstellen 

 
Ik wil me graag even voorstellen, 
mijn naam is Marga Klijnsmit,  
ik neem de administratie over van Annelies. 
Ik heb 4 ½ jaar op de Nelson Mandelaschool gewerkt  
in Amsterdam Oost, en daarvoor 24 jaar op Iedersland  
gewerkt. Het lijkt me erg leuk op Johannesschool te  
werken. 

Ik werk van maandag t/m donderdag van 8.30 tot 14.00 uur. 
Kom gerust even langs om kennis te maken.  
 
 
 
 

Schoolreisje 
 

Op woensdag 19 juni gaan de midden- en bovenbouw op schoolreisje. 

De groepen 3 en 4 gaan naar Oud Valkeveen in Naarden.  

 

De groepen 5, 6 en 7 gaan naar Duinrell in Wassenaar. 

We hebben er nu al ontzettend veel zin in!  

 

 
 

Het schoolreisje kost €30,-- 
Dit bedrag kan u vanaf deze week betalen bij de administratie. 

 
 
 
 
 


