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Belangrijke data: 
31 mei 2018   Studiedag team; leerlingen vrij  

Week 23   Avondvierdaagse 

22 juni 2018   Juffendag; we vieren de verjaardagen van alle juffen. 

28 juni 2018   Viering ‘Allemaal anders, iedereen gelijk’ (na schooltijd) 

29 juni 2018   Rapporten mee 

5 juli 2018   Leerlingenpanel van 13.00 -14.00 uur 

18 juli 2018   ’s avonds Afscheid groep 8 

19 juli 2018   Viering laatste schooldag 

20 juli 2018   Laatste schooldag, interne verhuizing en groep 8 is vrij. 

23 juli t/m  31 augustus 2018 Zomervakantie 

3 september 2018  Start nieuwe schooljaar 

Algemeen 

De schoolreisjes en de meivakantie liggen al weer achter ons. De kinderen kwamen met prachtige 

verhalen terug op school. En wat hadden we een geluk met het weer, het leek wel een mini-

zomervakantie! 

Juf Ina is nog niet helemaal gezond verklaard maar komt wel iedere dag op school om allerlei  

werkzaamheden te doen. Ook is ze met groep 8 aan de slag met de musical. We hopen dat het proces 

naar herstel goed zal blijven verlopen. 

Tot nu toe wordt de vervanging goed opgevangen door eigen teamleden. Een enkele keer lukt het helaas 

niet om de vervanging rond te krijgen. U kunt er dan van uit gaan dat we er alles aan hebben gedaan 

om te voorkomen dat we uw kind vrij moeten geven. Daarnaast vinden wij het niet goed om steeds 

dezelfde groep naar huis te sturen. Daarom kiezen we er wellicht ook eens voor om een andere groep 

dan groep 7/8 geen les te geven. Mocht dit nodig zijn dan rekenen we op uw begrip hiervoor. 

Een mededeling van hele andere orde; Juf Atty en haar man verwachten half november hun derde 

kindje! Wij wensen hen een hele fijne zwangerschap!! 

Juf Djoke is in de meivakantie voor het eerst beppe geworden. Het 

kindje van haar oudste dochter is wel veel te vroeg geboren en nu nog 

in het ziekenhuis, ook al gaat het naar omstandigheden goed. Zoals u 

vast wel zult begrijpen heeft dit ook haar aandacht en tijd nodig. 

Leefstijl  

We zijn na de meivakantie gestart met het leefstijlthema: Lekker 
gezond en sluiten daarbij aan op de ‘Gezonde Weken’. In dit thema 
staan gezondheidsvaardigheden centraal. We besteden daarbij 
aandacht aan het belang van persoonlijke hygiëne, van voldoende 
beweging en een verantwoord voedingspatroon (in het kader van het 
nog vast te stellen voedingsbeleid). 
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In hogere groepen komen risico’s van alcohol, drugs en tabak aan de orde, en wordt aandacht besteed 
aan veranderingen in de puberteit.  

We hopen dat u hiermee een goed beeld krijgt van de inhoud van onze leefstijllessen. We blijven 
benadrukken dat we betrokkenheid van ouders en opvoeders in deze heel erg op prijs stellen, aarzel 
daarom niet contact met ons op te nemen als u vragen hebt. 

 

Vanaf juni gaan we aan de slag met het thema; “Allemaal anders, iedereen gelijk!” 

Formatie 
De klassen komen er het volgend schooljaar qua grootte als volgt uit te zien; 
 
Groep 1 start 14-15 lln-en 
Groep 2 17 lln-en 
Groep 3/4 9 + 11 = 20 lln-en 
Groep 5/6 14 + 5 = 19 lln-en (dezelfde samenstelling als dit jaar) 
Groep 6/7 7 + 18 = 25 lln-en ( dezelfde samenstelling als dit jaar) 
Groep 8 13 lln-en  
 
Welke leerkracht voor welke groep komt is nog niet helemaal duidelijk. Daarover informeren wij u z.s.m. 
Wel kunnen we met u delen dat juf Fenna een nieuwe functie heeft gekregen binnen Stichting Palludara. 
Ze wordt voor twee dagen per de week intern begeleider op de school in Scharnegoutum. Van Harte 
met je nieuwe uitdaging Fenna! Dit betekent echter wel dat er nog maar twee dagen als 
groepsleerkracht voor haar over blijven op de JPS. Hiermee is tevens een vacature ontstaan van twee 
dagen die nog ingevuld moet worden. 
 
De stakingen van het afgelopen jaar zijn zeker ergens goed voor geweest; we hebben voor het komende 
jaar budget gekregen om de werkdruk te verlagen. Als school mag je zelf weten hoe je dit gaat inzetten. 
Wij hebben er voor gekozen om het geld uit te geven aan extra uren voor een groepsleerkracht. Voor 8 
uren per week, in totaal voor de hele school, kunnen we het nu zo organiseren dat er ruimte ontstaat 
voor het bijhouden van bv. groepsadministratie. We zijn hier heel blij mee!  

Nieuwbouw- of verbouwplannen 

Zoals u misschien wel heeft gelezen op www.grootsneek.nl zijn er nieuwbouw/verbouwplannen voor 
de Johannes Postschool. Stichting Palludara heeft bij de gemeente een aanvraag gedaan hiervoor. Wat 
dit in de toekomst zal gaan betekenen voor ons en onze leerlingen is nu nog niet bekend. We zullen u 
hierover zo goed mogelijk van informatie blijven voorzien. 

In de nabije toekomst zal ook al het een en ander veranderen. Hierover heeft u vast al eens het een en 
ander gehoord of gelezen. In de zomervakantie zullen er verbouwwerkzaamheden plaatsvinden in de 
school om de Taaltrein bij ons te kunnen laten inwonen. Dit betekent dat er tijdens de laatste schooldag 
een interne verhuizing zal plaatsvinden; alle spullen van de teamkamer en groep 4/5 zullen naar boven 
worden gebracht. Gelukkig krijgen we hiervoor hulp van een professioneel verhuisbedrijf. We streven 
er naar om alle onrust zo veel mogelijk bij de kinderen weg te houden. 

Na de zomervakantie zal de Taaltrein in het lokaal van 4/5 starten en is de teamkamer omgetoverd tot 
diverse spreek- en behandelruimtes. Een van onze groepen zal daarom voortaan boven les krijgen en 
de teamkamer wordt dan ook boven ingericht.  

http://www.grootsneek.nl/
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AVG 
Vanaf 25 mei is de nieuwe wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. De AVG 

versterkt de positie van mensen van wie gegevens worden verwerkt. Zij krijgen nieuwe privacyrechten 

en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties (zoals een school) die persoonsgegevens 

verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt, meer dan nu,  op de verantwoordelijkheid van 

organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.  

Als Stichting en school hebben we al een aantal stappen ondernomen om klaar te zijn voor AVG. U kunt 

hier meer over lezen in de bijgevoegde bijlage en op de website van de Stichting. 

Terugkoppeling leerlingenpanel 
Hierbij weer de terugkoppeling van het leerlingenpanel; 
 
Een greep uit de besproken aandachtspunten; 

- Klimrek is stuk (rollende ding); 
- Paddenstoelen op het plein gaan stuk; 
- Kunstgras is los; 
- Als er ruzie is, wel graag van alle kanten horen….nu komen er ook wel eens kinderen mee weg 

die snel weglopen uit de situatie als het echt mis gaat; 
- Wie het eerst een melding doet bij de juf krijgt meestal gelijk of wordt geloofd….; 
- Iedereen moet eerlijk zijn (en dus zijn verantwoordelijkheid nemen voor zijn of haar gedrag). 

Dit graag via de juffen spelen. 
 

We hebben het ook nog even over wel of niet ‘klikken’. Van dingen zelf(onderling) iets zeggen wat niet 
mag wordt als best lastig ervaren door de leerlingen, vooral door de reacties die daar vaak op volgen. 
Toch is het belangrijk om dit wel te doen. Ga dan stevig staan en geef aan dat je het vervelend vindt of 
dat je spullen moet gebruiken waar ze voor bedoeld zijn o.i.d. Wanneer je het een keer hebt gezegd, 
geef je de ander de kans om er wat aan te doen. Zie je het wel weer dan meldt je het wel bij de leerkracht 
en is het geen klikken meer. 
E.e.a. is ook terug gegeven aan het team. 

Ouder tevredenheid  
Zoals we in de vorige ouderinfo al hebben aangekondigd krijgt u binnenkort, via de mail, een inlogcode 

om de oudertevredenheidsvragenlijst in te kunnen vullen. Om zicht te krijgen op de algehele kwaliteit 

van een school is in januari een zelfevaluatie uitgezet. Maar we kunnen en willen niet alleen beoordeeld 

worden door ons zelf. Ook van u horen we graag of u tevreden bent over onze school en waar nog 

verbeterpunten zitten. U kunt ons ontzettend helpen door de vragenlijst in te vullen! De resultaten 

zullen meegenomen worden in de plannen voor de komende jaren. 
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Vakantielezen 2018 voor groep 3 en 4  

  

Kinderen oefenen hun leesvaardigheid gedurende het schooljaar, maar tijdens de zomervakantie wordt 

vaak een stuk minder gelezen. Uit onderzoek blijkt dat door deze leesstilstand van ruim twee maanden 

de technische en begrijpende leesvaardigheid flink achteruit kan gaan. Vooral de beginnende lezers uit 

groep 3 en 4 krijgen te maken met deze zomerdip. Vóór de zomer is er een feestelijke aftrapbijeenkomst 

met de ouders van (dan nog) groep 3 en 4 leerlingen waarin kinderen boeken mogen kiezen en hun 

tasjes krijgen.  

De bibliotheken hebben het initiatief genomen om hier samen met basisscholen en ouders verandering 

in te brengen. Het project Vakantielezen is bedoeld om de zomerdip te voorkomen, maar het laat ook 

zien dat lezen altijd en overal leuk is, ook in de vakantie. En hoe meer een kind oefent, hoe beter het 

gaat lezen en hoe leuker het lezen wordt. 

 De kosten voor deelname aan het project vakantielezen bedragen € 2,- per leerling. 

dBos (de Bibliotheek op school) scholen betalen € 1,- per leerling. 
Hiervoor krijgt de leerling een tasje te leen met een eerste leesboekje, een zelfleesboek en een 
voorleesboek. 
Deze boeken kiest de leerling zelf uit in de bibliotheek. Ook zit er een presentje in van de bibliotheek 
(OP = OP). 
 
Wilt u meedoen met uw groep meldt u dan vòòr 1 juni 2018 aan bij één van de onderstaande 
contactpersonen: 

Gemeente Súdwest-Fryslân: Froukje Nauta: f.nauta@bibliothekenmarenfean.nl   

 

  

Naschools Aanbod 
 
Wat Boksen 

mailto:f.nauta@bibliothekenmarenfean.nl
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Wat gaan we 

doen 

Leer hoe jij jezelf kunt verdedigen, hoe je een goede harde stoot 

maakt en hoe je beweegt zonder om te vallen. Boksen is een 

fysieke sport waar je mentaal heel sterk van wordt. Hoe je omgaat 

met tegenslagen. Train je lichaam met deze vette sport! 

Voor wie en 

wanneer, hoe 

laat 

Voor alle kinderen uit de wijk van groep 3 t/m 8. 

Dinsdag 29 mei en 5 juni 2018 van 14.45 – 15.45 uur. 

Waar Het Speellokaal Johannespost school 

Door wie Buurtsportcoach Jelle 

Meedoen Schrijf je in op de lijst in de hal, die er ongeveer een week van te 

voren hangt. 

 

 
 

Team Johannes Postschool 

 


