
 
 

DIRECTIE PRAATJE   

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

‘Hoor de wind waait door de bomen…’ Wat een natte en koude november 

maand is het!  

Groep 8 is op kamp geweest. Dat was heel gezellig. Onze helden hebben 

veel gefietst en gewandeld in Egmond, ook door de regen. Ze hebben 

(bijna niet 😊) geklaagd. 

Verder hebben we deze week Sint Maarten gevierd op de 

Johannesschool. De lichtjes waren uit en we hebben kunnen genieten van 

blije kleuters met prachtige lampionnen. ’s Avonds zijn veel van onze 

leerlingen met hun ouders door de regen gegaan om in de buurt aan te 

bellen en liedjes te zingen die zij op school hebben geleerd. 

En er breekt weer een gezellige tijd aan! Sinterklaas is al weer bijna in het 

land. Dat gaan we natuurlijk ook weer uitgebreid vieren. 

Wil je helpen met versieren van de school? Hou de parro app dan in de 

gaten. 

 

Hartelijke groet, 

Annelies Verkade 

 

Johannesschool 

Evertsweertplantsoen 

3B  

1069 RK Amsterdam 

 

Telefoon 020 619 0466 

Email johannesschool 

@amosonderwijs.nl 

 

johannesschool.com 

 

Bankrekening: 

NL45ABNO045884301 

 

Agenda 

november / 

december 

 
5 december 
Sinterklaasviering 
leerlingen om 12.15 
uur vrij. 
 
19 december 
Kerstviering 
 
20 december  
Start kerstvakantie, 
leerlingen om 12.15 
uur vrij 
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KAMP GROEP 8 

Verslag van Chaimae en Imeraisa 

Schoolkamp naar Egmond  

We vonden het heel leuk en spannend om op 

kamp te gaan. Je kamer schoon en netjes 

houden was best een hele klus, het eten was 

ook lekker. We hebben in totaal wel bijna 40 

km gefietst! Donderdag gingen we zwemmen, 

vervolgens gingen we naar een museum en 

hadden we daar een spannende speurtocht. 

Toen gingen we terug naar het hotel fietsen 

door de duinen. Langs het fietspad liepen 

hele grote soort koeien met hele lange 

hoorns. Dat was best eng. Donderdagavond 

hadden we bonte avond, iedereen had iets 

voorbereid. We hebben stoelendans gedaan, 

een challenge, stopdans en een quiz en ook 

nog bingo. ’s Avonds gingen we op de 

kamers nog gezellig kletsen, de juffen zaten 

op de gang om op ons te letten. Het was een 

heel leuk en gezellig schoolkamp we hadden 

best nog langer willen blijven maar het was 

ook fijn om weer naar huis te gaan.  

 

 
 
 
 

REGEL VAN DE MAAND 

We werken deze maand aan 
schoolregel 3  
 

We praten dingen uit 

• Eerst probeer ik zelf dingen uit te 

praten, pas daarna haal ik de 

juf/meester erbij 

• We praten ruzies uit op een rustige 

toon 

• We lossen ruzies op school op en we 

melden dit in M5 

• We lossen ruzies op met onze mond 

 

SCHOOLFOTOGRAAF 

De foto’s zijn binnen 

De schoolfoto’s zijn binnen. Ze zijn prachtig 

geworden! Velen van u hebben de foto’s al 

opgehaald maar er liggen er ook nog heel wat 

te wachten bij juf Marga van de administratie. 

Zou u deze s.v.p. willen ophalen? U kunt 

alleen contact betalen bij juf Marga. 

 
STOP ZWERFAFVAL RONDOM DE 
SCHOOL! 

Van onze ouder-kind adviseur 

Ingeborg de Ridder 

Beste ouders,   

                                                         

Wij willen graag jullie aandacht voor het 

schoolplein van “ De Kikker”. 

Het schoolplein is o.a. bedoeld voor onze 

kinderen zodat ze veilig kunnen spelen. 

Helaas is ons opgevallen dat er veel vuil is op 

de plein. Zoals glas, afval, lachgasflesjes en 

plastic.  Als kinderen vallen dan kunnen zij 

zich hiermee bezeren hieraan. Helaas is dit 

soms ook gebeurd. 

Wij willen dat dit stopt en dat de kinderen 

veilig kunnen spelen! 

Wij dragen samen de verantwoordelijkheid 

om het schoolplein schoon te houden voor 

onze kinderen. 

Hiervoor hebben wij jullie hulp hard nodig! 

Daarom hebben wij op dinsdag 26 

november om 14:30 in de Kikker een 

bijeenkomst gepland om gezamenlijk ideeën 



uit te wisselen over hoe we het schoolplein 

veilig en schoon kunnen houden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ingeborg de Ridder ( Ouder- en kind adviseur 

Johannesschool) 

 

Najat Lakdimi ( Ouder- en kind adviseur de 

Globeschool 

 

Alev Yerden ( Ouder- en kind adviseur 

Osdorpse Montessorischool. 

 

 
 

SINTERKLAAS OP SCHOOL 

Van juf Marga Prins 
 
Op 5 december komt Sinterklaas weer op 
school. Dat is voor iedereen enorm spannend 
maar vooral erg gezellig.  
 
De Sint komt waarschijnlijk aan rond 9 uur.  
 

 
 
Veel ouders willen ook bij de aankomst graag 
blijven kijken. Wilt u dan met het volgende 
rekening houden? 
Alle ouders staan op het plein achter het lint. 
U kijkt dan naar de tribune. Zo heeft de Sint 
genoeg ruimte voor de aankomst. Als we 
naar binnen gaan mag u ook mee om te 
kijken.  

Maar ook dan: alle ouders gaan naar boven. 
De aula beneden is voor de kinderen en 
Sinterklaas. 
 
U mag niet mee de klas in. 
De kinderen zijn om 12.15 uur uit. U kunt uw 
kind op de normale manier ophalen bij de 
klas. 
 
Het wordt een hele gezellige dag. De 
meesters en juffen hebben er zin in! 
 
Team Johannesschool 
 
SCHOOLBIBLIOTHEEK 

Nieuwe bibliotheekouders gezocht! 
 
Zoals jullie allemaal weten hebben we sinds 2 
jaar een prachtige en goed uitgeruste 
schoolbibliotheek. We werken hierbij nauw 
samen met de OBA. De catalogus van de 
schoolbieb is helemaal digitaal en kinderen 
kunnen daardoor ook snel informatie zoeken 
over een onderwerp waarover zij willen leren. 
Een schoolbibliotheek is van groot belang 
voor goed technisch en begrijpend leren 
lezen én het vergroten van de algemene 
kennis van kinderen. 
 
We zijn heel blij dat de schoolbieb wordt 
bemensd door een aantal enthousiaste 
ouders. Helaas wordt deze groep kleiner 
waardoor de bibliotheek minder vaak open 
kan. 
 
Het zou ontzettend jammer zijn als de 
kinderen geen gebruik meer kunnen maken 
van de schoolbieb door gebrek aan 
hulpouders. 
 
Daarom een dringende oproep aan alle 
ouders: 
 

• Vind je lezen belangrijk voor je kind? 

• Heb je één keer in de twee weken een 
ochtend over op dinsdag of 
donderdag? 

• Wil je betrokken zijn bij de school en 
een handje helpen? 
 

Meld je dan aan als biebouder bij juf 
Wahiedan of juf Annelies. Je kunt ook een 
keer een ochtendje meedraaien om te zien of 
het iets voor je is. 
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