
 
DIRECTIE PRAATJE   

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

Het schooljaar is weer begonnen. Ik hoop dat jullie allen hebben genoten 

van een heerlijke en ontspannende zomer! 

Het team van de Johannesschool is vorige week achter de schermen al 

druk bezig geweest om de kinderen weer te ontvangen in een frisse en 

opgeruimde school.  

Daarnaast hebben we vorige week al een studiedag gehad waarin we 

weer verder zijn gegaan met onze teamscholing op het gebied van 

begrijpend lezen en luisteren.  

Ook hebben we uitleg gehad over de materialen van LOGO 3000. Door 

het gebruiken van de woordposters van LOGO 3000 in de klas hopen we 

onze leerlingen nog beter te kunnen ondersteunen met het vergroten van 

hun woordenschat. 

Het was heel fijn om al die blije gezichten weer te zien afgelopen 

maandag! 

We wensen iedereen een heel fijn en leerzaam schooljaar toe! 

 

Hartelijke groet, 

Annelies Verkade 
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NIEUWE GEZICHTEN 

Hieronder vindt u de laatste personele 

wijzigingen 

In de vakantie hebben er toch nog enkele 

personele wijzigingen plaatsgevonden.  

Juf Tamara heeft een baan dichter bij huis 

gevonden. In haar plaats is juf Irene van 

Eenige gestart in groep 1/2 a.  

Meester Mathijs kon fulltime bij zijn andere 

werkgever gaan werken, hetgeen voor hem 

natuurlijk erg prettig is. Dit aanbod heeft hij 

daarom aangenomen. Juf Ivana 

Louhenapessy volgt hem op als docent 

bewegingsonderwijs. 

Juf Jihane is plotseling ivm het werk van haar 

man verhuisd en heeft een te grote 

reisafstand naar Amsterdam waardoor zij niet 

meer op de Johannesschool kan blijven 

werken.  

De groepsbezetting ziet er daarom nu als 

volgt uit:  

 

 

EVEN VOORSTELLEN 

Leerkracht bewegingsonderwijs Ivana 

Louhenapessy 

Hallo allemaal, 
 
Mijn naam is Ivana Louhenapessy en ik ben 
de nieuwe gymdocent op de Johannesschool. 
Ik ga lesgeven aan alle groepen verspreid 
over de maandag, woensdag en vrijdag. 
Ik verheug me er erg op om met alle 
leerlingen aan de slag te gaan en lekker te 
gaan bewegen. Naast het werken als 
gymdocent vind ik het ook erg leuk om te 
kickboksen en gezellig af te spreken met 
vrienden en vriendinnen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Met sportieve groetjes, 
Juf Ivana 

Groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Groep 1/2 a Juf Irene Juf Irene Juf Rieke Juf Rieke Juf Irene 

Groep 1/2 b Juf Lucille Juf Lucille Juf Lucille Juf Jolanda Juf Jolanda 

Groep 1/2 c Meester Danny Meester Danny Meester Danny Meester Danny Meester Danny 

Groep 3 Juf Rachèl Juf Rachèl Juf Wendy Juf Wendy  Juf Wendy  

Groep 4 Meester Gerard Meester Gerard Meester Gerard Meester Gerard Juf Saneela 

Groep 5 Juf José Juf José Juf José Juf José Juf José 

Groep 6 Juf Natasha Juf Natasha Juf Milou Juf Milou Juf Milou 

Groep 7 Juf Wahiedan Juf Wahiedan Juf Wahiedan Juf Jamie Juf Wahiedan 

Groep 8 Juf Milou Juf Anne-Marijke Juf Anne-Marijke Juf Anne-Marijke Juf Anne-Marijke 

Gym Juf Ivana  Juf Ivana  Juf Ivana 



CURSUS TAAL EN 
OUDERBETROKKENHEID 

Er zijn nog een paar plekken... 
 
Cursus Taal & Ouderbetrokkenheid  

Wilt u graag beter Nederlands leren?  

Wilt u graag meer weten over de basisschool 

van uw kind?   

Wilt u graag uw kind beter helpen met 

school?  

Geef u dan nu op voor de gratis cursus Taal 

en Ouderbetrokkenheid op de 

Johannesschool! 

De cursus start op donderdag 12 september 

en duurt ongeveer 11 weken. Er is geen les 

tijdens schoolvakanties. 

 

Er zijn twee lessen per week, op 

dinsdagochtend en donderdagochtend. De 

lessen duren van 09:30 tot 12:30 uur.  

 

Wat leert u tijdens de cursus? 

- U krijgt les in de Nederlandse taal. 

- U leert de basisschool beter kennen. 

- U praat met elkaar over opvoeding. 

- U ontmoet ouders die dezelfde vragen 

hebben. 

- U kunt ook zelf vragen wat u wilt weten. 

- U leert meer over digitale 

vaardigheden. 

 

De cursus wordt verzorgd 

door TopTaal, 

Johannesschool en 

Gemeente Amsterdam.  

De cursus is GRATIS, maar de Gemeente 

Amsterdam beslist of u kan deelnemen aan 

de cursus.  

Wilt u graag meedoen? Geef u dan op bij 

Marga Klijnsmit.    

 
OUDERBIJDRAGE 

Voor extra activiteiten 

Onderwijs in Nederland is gratis. De overheid 

zorgt voor goed onderwijs voor álle kinderen. 

Zoals u weet worden er op de 

Johannesschool regelmatig bijzondere 

activiteiten georganiseerd die niet vallen 

onder onderwijs. Denk hierbij aan de 

vieringen van Sinterklaas, Kerst of 

Suikerfeest maar ook aan excursies, de 

Koningsspelen of het schoolkamp.  

Voor deze activiteiten vragen wij een 

ouderbijdrage. Zonder deze bijdrage kunnen 

wij deze niet organiseren. Wij hopen dat u dit 

jaar de ouderbijdrage weer allemaal snel 

overmaakt. Het bedrag is dit jaar E 30,--. Het 

schoolreisje betaalt u apart. Dit is ook E 30,--  

U betaalt dit contant bij Juf Marga Klijnsmit 

van de administratie of u maakt het bedrag 

over op bankrekening  

NL45ABNO045884301 o.v.v. Ouderbijdrage 

Johannesschool. 

Voor de ouders van groep 8 is het belangrijk 

dat zij de ouderbijdrage en het kampgeld snel 

overmaken omdat het schoolkamp al in 

November is dit jaar. Het bedrag voor 

leerlingen in groep 8 is dit jaar E …. 

Bent u in het bezit van een Stadspas? Dan 

kunt u de ouderbijdrage betalen met uw 

Stadspas bij juf Marga Klijnsmit.  

 
INFORMATIEMIDDAG 

Woensdag 4 september 

In tegenstelling tot het eerste bericht in de 
Parro jaarkalender, is de informatiemiddag op 
woensdag 4 september van 14.15 – 14.45 
uur.  
U bent welkom in de groep van uw kind. De 
leerkracht legt dan alles uit over de leerstof 
van het komend jaar en de gang van zaken in 
de groep. 
Wij vinden het erg belangrijk dat u hierbij 
aanwezig bent en rekenen dan ook op uw 
komst!  
Ouders met kinderen in meerdere groepen 
adviseren we om naar de groep van het 
oudste kind te gaan. U bent immers al 
bekend met de leerstof in het lagere leerjaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NIEUWE THERAPEUT KIND EN MOTORIEK 

Anouk van der Zwan vertrekt 

 
 
 
 
 

 
Beste ouders van de Johannes, 
 
Binnenkort zal Anouk van 
der Zwan haar 
werkzaamheden voor 
Kind en Motoriek gaan 
overdragen aan Sanne 
van Mil. De 
kinderoefentherapie zal 
vanaf 26 augustus 2019 
dan voortaan door Sanne 
van Mil (zie foto) gegeven worden. Voor 
degene die alvast een vraag hebben voor 
Sanne: ze is te bereiken via mail 
sanne.m@kindenmotoriek.nl.  Binnenkort 
komt zij zich voorstellen aan het 
leerkrachtenteam. Ouders kunnen haar dan 
ook bereiken in de ruimte waar zij de therapie 
geeft op de dinsdagen. 
 
M 
Met vriendelijke groeten, 
Het Kind & Motoriek team.  
 
BERICHT VAN DE SCHOOLTANDARTS 

Jellie Joren 

Beste ouders, 

De vakantie is weer afgelopen,  de kinderen 

zijn weer begonnen op school. 

Afgelopen woensdag zijn wij ook weer 

begonnen op de Johannes school .  

We gaan de kinderen die bij ons 

ingeschreven zijn en die voor de vakantie nog 

niet voor controle zijn geweest, nog na kijken.  

Ook gaan we de kinderen verder behandelen 

die nog gaatjes hebben. 

De assistente zal  de kinderen weer poetsles 

geven. Dit doet zij samen met alle kinderen  

in de groep of individueel (kleuren). De 

kinderen krijgen dan een mooie tandenborstel  

mee.  

Begeleiding met poetsen door de ouders is 

erg belangrijk. Kinderen kunnen dit echt nog 

niet zelf !   

Ook  bij het elektrisch poetsen hebben ze nog 

hulp nodig, vooral het achterin poetsen is 

moeilijk. 

Kinderen die niet geholpen worden hebben 

veel meer gaatjes,  we zien echt het verschil ! 

Hoe gaat dat ook al weer tandenpoetsen 
met kinderen?  

Je begint met het poetsen van de tanden 
van je kindje vanaf het moment dat het eerste 
melktandje is doorgebroken.                                                                                                               

Tot 2 jaar is het goed het gebit van je kind 
minstens eenmaal per dag te poetsen.                                                                                                                  
Vanaf 2 jaar gaan we tweemaal per dag 
poetsen, dus ‘s morgens en ’s avonds.                                                 

Tandenpoetsen met je kind kun je het beste 
doen door zelf achter je kind te gaan staan en 
het hoofd iets achterover tegen je aan te laten 
rusten. Zo houd je een hand vrij om de wang 
en de lippen iets opzij te houden.                                                                                                           

De allerkleinsten worden bij voorkeur liggend 
gepoetst, bijvoorbeeld op een commode.                                                                                                   

Gebruik een kleine tandenborstel met zachte 
haren afgestemd op de leeftijd van je kind en 
doe daar niet te veel tandpasta op, een klein 
beetje is genoeg.                                                                                 
Maak zachte, horizontale bewegingen over 
de tanden en over het tandvlees.                      

Als je kind ouder wordt, kun je je kind meer 
eigen verantwoordelijkheid geven door het 
gebit ‘s morgens zelf te laten poetsen.                                                                                                             

Tot 10 jaar is het zeker belangrijk om het 
gebit ’s avonds na te poetsen.                                                  

Ook daarna is het belangrijk om het 
tandenpoetsen regelmatig te controleren en 
te begeleiden.  

Met vriendelijke groet van Jellie ( tandarts) en 
Pearl (assistente). 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sanne.m@kindenmotoriek.nl
mailto:sanne.m@kindenmotoriek.nl


BELANGRIJKE DATA 

In de Parro app 
 
Zoals u heeft kunnen zien staan alle 
belangrijke data al in de Parro app maar bij 
deze zetten we alles nog eens voor u op een 
rij. 
 
Woensdag 4 september  
Informatiemiddag 
 
Maandag 30 september  
Start Kinderboekenweek 
 
Maandag 7 oktober  
Studiedag, geen school 
 
Dinsdag 8 oktober 
Schoolfotograaf 
 
Maandag 21 tot en met vrijdag 28 oktober 
Herfstvakantie 
 
Maandag 28 en donderdag 31 oktober 
Oudergesprekken 
 
Woensdag 6 tot en met vrijdag 8 november 
Kamp groep 8 
 
Donderdag 5 december 
Sinterklaasviering, 12.15 uur uit 
 
Vrijdag 20 december 
Kerstviering, 12.15 uur uit 
 
Maandag 23 december tot en met vrijdag 3 
januari 
Kerstvakantie 
 
 
 

Donderdag 13 en vrijdag 14 februari 
Studiedag, geen school 
 
Maandag 17 tot en met vrijdag 21 februari  
Voorjaarsvakantie 
 
Maandag 2 en donderdag 5 maart 
Rapportgesprekken 
 
Maandag 16 tot en met vrijdag 20 maart 
Week van de Lentekriebels 
 
Vrijdag 10 april 
Goede vrijdag, geen school 
 
Maandag 13 april 
2e Paasdag, geen school 
 
Vrijdag 17 april 
Koningsspelen 
 
Maandag 27 april tot en met vrijdag 8 mei 
Meivakantie 
 
Woensdag 20 tot en met vrijdag 22 mei 
Studiedag en Hemelvaart, geen school 
 
Maandag 1 juni 
2e Pinksterdag, geen school 
 
Maandag 15 en dinsdag 16 juni 
Studiedag, geen school 
 
Maandag 22 en donderdag 25 juni 
Rapportgesprekken 
 
Dinsdag 30 juni 
Afscheid groep 8 
 
Vrijdag 3 juli 
Laatste schooldag, 12.15 uur uit 
 

 
 
 

 

 

 


