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Belangrijke data schooljaar 2018-2019 
18 september 2018  Prinsjesdag 

3 oktober 2018   Start Kinderboekenweek “Vriendschap, Kom er bij!” 

3  oktober 2018   Sportdag 

10 oktober 2018  Scholingsdag team, leerlingen vrij 

22 t/m 26 oktober 2018  Herfstvakantie 

8 november 2018  Nationaal schoolontbijt 

12 november 2018  Leerlingenpanel, 13.00 uur 

26 november 2018  Lichtjes aansteken 

5 december 2018  Sinterklaas, leerlingen om 12.00 uur vrij 

19 december 2018  Kerstviering 

24 dec.  t/m 4 jan. 2019  Kerstvakantie 

1 februari 2019   Rapporten mee 

7 februari 2019   Scholingsdag team, leerlingen vrij 

11 februari 2019  Leerlingenpanel, 13.00 uur 

18 t/m 22 febr. 2019  Voorjaarsvakantie 

6 maart 2019   Palludaradag, leerlingen vrij 

13 maart 2019   Open Dag 

12 april 2019   Koningsspelen 

18 april 2019   Paasviering 

19 t/m 22 april 2019  Paasweekend, leerlingen vrij 

29 apr. t/m 3 mei 2019  Meivakantie 

13 mei 2019   Leerlingenpanel, 13.00 uur 

14 mei 2019   High tea; team-OR-MR 

Week 22   Kamp, groep 8 

29 mei 2019   Schoolreisje 

30 en 31 mei 2019  Hemelvaart, leerlingen vrij 

3  juni 2019   Scholingsdag team, leerlingen vrij 

10 juni 2019   P inksteren 

20 juni 2019   Viering “Allemaal anders, Iedereen gelijk” 
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24 juni 2019   Zorg werkdag team, leerlingen vrij 

28 juni 2019   Rapporten mee 

9 juli 2019   Afscheid groep 8 

11 juli 2019   Viering afsluiting schooljaar 

12 juli 2019   Zomervakantie begint voor de leerlingen (t/m 25 augustus 2019)  

Algemeen 

Hopelijk kan iedereen terug kijken op een fijne zomer. Het weer zat in ieder geval in Nederland zeker 

mee (wanneer je van warmte houdt natuurlijk).  

Het zal u vast niet ontgaan zijn dat er in de zomervakantie het een en ander verandert is in de school. 

De taaltrein heeft zijn intrek genomen in het voormalig lokaal van groep 4/5 en de teamkamer is 

omgetoverd tot behandelruimtes, een (flex)werkplek en een ouderkamer. Onze nieuwe teamkamer is 

naar boven verhuisd. Daar hebben we een nieuw keukentje gekregen. Het voormalig spreekkamertje 

beneden (naast de directiekamer) is nu ingericht als koffiecorner.  

De verbouwing is goed geslaagd maar u zult vast wel begrijpen dat we allemaal nog wel wat moeten 

wennen en soms nog echt even moeten zoeken waar alles ook al weer staat en hoe we het beste kunnen 

lopen. Hoewel wij dus nog wel wat een onwennig gevoel hebben, lijkt het weinig invloed op de kinderen 

te hebben. Er is rust in de groepen en de sfeer was vanaf het begin goed. 

Mocht u graag eens komen kijken en niet willen wachten op de open dag, dan bent u natuurlijk van 

harte welkom. Djoke leidt u graag even rond! 

Nieuws vanuit de verkeerscommissie 

 “De scholen zijn weer begonnen” is een veel gehoorde kreet na de zomervakantie… 

 

Automobilisten worden met spandoeken erop gewezen dat er weer veel kinderen lopend/fietsend 

deelnemen aan het verkeer! Dit is nodig om het verkeer veilig te maken en te houden voor onze 

(schoolgaande) kinderen. Maar wist u dat kinderen juist veel leren over alle verkeersregels als ze actief 

deelnemen aan het verkeer, dus lopend en fietsend naar school? 

Veel kinderen worden tegenwoordig met de auto naar school gebracht....Daardoor nemen ze niet actief 

deel aan het verkeer en leren ze zo de regels van het verkeer veel minder goed kennen. Dat is jammer, 

want goed en vooral zo vroeg mogelijk op de hoogte zijn van deze regels verhoogd de 
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verkeersveiligheid(is gebleken uit onderzoek)! Natuurlijk krijgen de kinderen ook les in de groep over 

het verkeer en worden er dit jaar weer verschillende verkeersactiviteiten georganiseerd.  

Dus….Op voeten en fietsen naar school(al of niet onder begeleiding van de ouders)!! De fietsersbond 

heeft hiervoor een actie opgestart waarbij de school met de meeste ‘fietsdeelnemers’ een gratis 

‘fietsfeestje’ kunnen winnen. Via de volgende link kunt u onze school hierbij steunen (we staan nu al in 

de top 10): https://doemee.fietsersbond.nl/fiets-school/ 

Natuurlijk hoort de fiets van uw kind in orde te zijn(verlichting, remmen, reflectoren, bel, enz.)….Voor 

de zomervakantie hebben wij een fietscontrole 

bij de bovenbouw gedaan. Gelukkig waren de 

meeste fietsen in orde. 

Ook dit jaar zal er weer een fietscontrole 

plaatsvinden, want een veilige fiets verhoogt 

de verkeersveiligheid van uw kind!  

Wij wensen u tot slot een verkeersveilig 

schooljaar toe! 

Hartelijke groet vanuit de Verkeerscommissie 

JPS 

Formatie 
De formatie voor het komend jaar is voor de vakantie nog met u gedeeld. Een tijdelijke aanpassing is 
echter nodig omdat juf Ina nog niet geheel hersteld is. Voorlopig zal zij drie dagen voor de groep staan. 
Juf Rennie zal zolang ook op woensdag in groep 8 zijn. De wisseldag in groep 5/6 wordt zo veel als 
mogelijk door juf Trijnie ingevuld. 
  

g roep 1 g roep 2 g roep 3/4 g roep 5/6 g roep 6/7 g roep 8 
 

              
 

m aandag Froukje Atty Martha Trijnie Marcella Ina 
 

dinsdag Froukje Atty Martha Trijnie Marcella Rennie 
 

woensdag Froukje Tineke Marijke Trijnie/Rennie* Fenna Ina *wisseldag 

donderdag Froukje Tineke Martha Trijnie Marcella Ina 
 

vri jdag Froukje Atty Marijke Rennie Fenna Ina 
 

 
Juf Henriette is het afgelopen weekend ziek geworden. Het is nog afwachten hoe lang dit gaat duren en 
of er vervanging gevonden wordt. Juf Janny Jagt is inmiddels begonnen. Natuurlijk moet je dan nog 
iedereen leren kennen maar we hebben er alle vertrouwen in dat dit goed komt.  
 
 
 
 

Feest! 



 
 
 
 
 
 

  jaargang 2018-2019 

 4 

 
Op 15 augustus jl. was het alweer 50 jaar geleden dat de Johannes Postschool werd geopend!!! 
Dat is een hele tijd…..En dat mogen we niet zomaar voorbij laten gaan, dus tijd voor een feestje!!!  
Op  vrijdagochtend 28 september a.s. gaan we de verjaardag van onze prachtige school vieren.  
Voor de kinderen is er een theatervoorstelling van De Frets! Zij verzorgen een hele mooie ochtend voor 
alle kinderen van de Johannes Postschool van groep 1-8…..Dat wordt echt prachtig, want deze knapen 
kunnen er wat van!  
Natuurlijk zal er ook getrakteerd worden op wat lekkers….Dit wordt verzorgd door onze 
ouderraadsleden…Super! 
De kinderen komen gewoon om 8:25 op school en gaan ook weer om 12:15 naar huis met hopelijk een 
hele mooie herinnering aan deze “ 50-jarige”. 

 

Woensdag Waterdag 
Denkt u er weer even aan om uw kind op woensdagen in ieder geval water mee te geven?! Dan is het 
immers woensdag-waterdag. 
Gaat uw kind trakteren omdat hij of zij jarig is (geweest), dan adviseren we iets kleins mee te geven en 
het liefst iets gezonds. Leuke ideeën voor traktaties kunt u vinden op bijvoorbeeld 
https://nl.pinterest.com/ 

Maak jij de school weer pluis? 
En dan sta je opeens voor de uitdaging om voldoende luizenmoeders te vinden. En dat terwijl het zo’n 

belangrijke taak is! Want luizenmoeders zorgen er mede voor dat hoofdluis snel wordt opgespoord 

binnen onze school. En daar begint natuurlijk de oplossing om onze school hoofdluis vrij te krijgen. Lijkt 

het jou/u wat om ‘luizenmoeder’ of vader te worden, dan kunt u zich aanmelden bij Anita Boorsma 

(voorzitter OR) of Djoke de Schiffart. Je/u zou ons enorm helpen. 

https://nl.pinterest.com/
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Terugkoppeling Oudertevredenheid 
In juni 2018  is de oudertevredenheid enquête afgenomen. 16% van de ouders heeft de enquête 
ingevuld. De waardering van het responspercentage is daarmee door het meetinstrument als ‘erg laag’ 
bestempeld. Dit maakt het beeld dus niet betrouwbaar. Toch willen we u de resultaten niet onthouden. 
Hier volgt daarom een samenvatting van de resultaten.  
 
Kwaliteitszorg 
De school kan nog wel werken aan een positiever beeld, vaker aan ouders vragen of ze tevreden zijn en 
wat ze verwachten van school. De schoolgids bevat voldoende informatie over de school en de gang van 
zaken.  
 
Leerstofaanbod 
Op school zou er nog meer aandacht besteed kunnen worden aan het werken met computers, 
buitenschoolse activiteiten en creatieve vorming. Ouders zijn (zeer) tevreden over de aandacht die 
besteed wordt aan normen en waarden, andere culturen, actuele thema’s, projecten en 
kennisontwikkeling. 
 
Leertijd 
Ouders zijn tevreden over de schooltijden. Er zou nog meer aandacht besteed kunnen worden aan 
leerlingen die meer kunnen en willen en het voorkomen van lesuitval.  
 
Pedagogisch Handelen 
Ouders zijn over het algemeen zeer tevreden over het pedagogisch handelen van de leerkracht; de 
leerkracht heeft belangstelling voor de leerlingen, is positief en de kinderen gaan met plezier naar 
school. Er zou nog wel meer aandacht kunnen zijn voor pesten, ruzies en misverstanden.  
 
Didactisch handelen 
Over dit punt zijn de ouders die de vragenlijst hebben ingevuld het eens; De leraar is een goede leraar.  
 
Afstemming 
Er is een goede afstemming tussen de leerkracht, ouders en de leerling. Voorbeeld hiervan zijn; het 
taalgebruik is correct en de leerkracht laat je uitspreken. 
 
Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 
De leerkracht geeft de leerling voldoende eigen verantwoordelijkheid. 
 
Schoolklimaat 
De ouders zijn tevreden over de ouderavonden, de sfeer op school en de nieuwsbrieven. Er kan nog 
meer of anders aandacht besteed worden aan het organiseren van activiteiten voor ouders en de 
informatievoorziening over de gang van zaken op school. 
 
 
 
Zorg en begeleiding 
De school kan nog meer hulp bieden bij leer- en/of gedragsproblemen. Verder zijn de ouders zeer 
tevreden over de zorg en begeleiding. 
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Opbrengsten 
Toets resultaten worden adequaat besproken, en ouders worden goed geïnformeerd.  
 
Sociale veiligheid 
De kinderen voelen zich veilig in de klas en op het plein. De school kan nog iets beter optreden als er 
problemen zijn tussen kinderen. 
 
Incidenten 
Op school kan er nog meer gezorgd worden dat de kinderen geen last hebben van schelden en pesten. 
Maar over het algemeen bekeken zijn de te ouders tevreden over de manier waarop wij omgaan met 
incidenten. 
 
De kritische punten worden meegenomen in ons schoolontwikkelingsplan voor de komende 
schooljaren. Wij zullen gericht bezig gaan om hier verandering in aan te brengen.   

Het gebiedsteam op school 

 

Het gebiedsteam op school 

Met ingang van 3 september zijn er elke donderdagmorgen van 8.30 tot 10.00  medewerkers (Khaled 

Almusawy en Thea Visser) vanuit het gebiedsteam aanwezig op de Johannes Postschoolschool. De 

medewerker gebiedsteam op school is een vaste medewerker dit is Thea Visser. Medewerkers van het 

gebiedsteam ondersteunen u en helpen daar waar nodig is. Onderwerpen die u met de medewerker 

kunt bespreken zijn onder andere: relaties, geld, opvoeden, wonen, werk, onderwijs, verwerking, 

gezondheid, verslaving, vervoer en mantelzorg. Samen met u zoeken ze naar de beste oplossing voor 

uw vraag. Advies en hulp van het gebiedsteam is gratis. 

 

 فريق المنطقة في المدرسة

في المدرسة موظف من فريق المنطقة . من اآلن كل يوم خميس من الساعة الثامنة حتى الساعة العاشرة صباحآ يتواجد   

منطقة في المدرسة هي السيدة تيا فسر.موظفة ال   

لسكن، العمل، موظفين المنطقة يقدمون لك المعلومات والمساعدة الضرورية في المواضييع التالية: العالقة الزوجية، األمور المادية، تربية األوالد، ا

ل المناسب لموضوعك. علمآ ان النصيحة والمساعدة من التعليم، الصحة) النفسية(، األدمان، النقل ورعاية المسنين.هم يبحثوا سويتآ معك عن الح
 فريق المنطقة مجانية.
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Figuur 1 Foto van Thea en Khaled 

Nieuws van de MR 
Na jaren van trouwe dienst en grote inzet heeft de MR afscheid genomen van Dhr. Adriaan Boers 
(voorzitter) en Mevr. Rianne Nauta-Klaaren (secretaris). Beide zijn voor de zomer in het zonnetje gezet 
maar ook langs deze weg  heel erg bedankt voor jullie inzet voor onze school! 
 
Juf Ina Cazemier heeft ook afscheid genomen van de (P)MR. Na een aantal jaren neemt altijd weer een 
ander teamlid zitting in de MR. Ina, ook jij bedankt voor je inbreng! 
 
Gelukkig hebben we de vacatures weer kunnen invullen. Daar om stellen wij met veel plezier de  
(nieuwe) leden van de MR aan u voor; 
 
Vanuit de oudergeleding zijn we vertegenwoordigd door: 
Dhr. J. Boorsma (nieuwe voorzitter) 
Mevr. Rg. Hettema- van Kammen 
Dhr. R. Westerhof 
 
Vanuit de personeelsgeleding zijn wij vertegenwoordigd door: 
Juf Froukje Dijkstra 
Juf Marcella IJpma(notulist) 
Juf Rennie Wierda(secretaris) 
 
Wij zijn ontzettend blij dat onze MR ook volgend schooljaar haar zo belangrijke taak kan en mag blijven 
doen! 
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Naschools Aanbod 
 

Wat Er is een nieuwe buurtsportcoach. Zijn naam is Bernard IJdema. 

Bernard zal Jelle de Jager opvolgen. We hopen dat hij zichzelf zo 

snel mogelijk komt voorstellen aan de kinderen. 

Vanaf oktober verwachten we weer dat er naschoolse activiteiten 

georganiseerd worden! 

 

Alarm 
U heeft er vast wel over gelezen in de media; schoolleiders die alarm slaan voor o.a. een eerlijk salaris, 

gebalanceerd functiehuis, voldoende ondersteunende functies in de school en ontwikkeltijd en ruimte 

voor innovatie van het onderwijs. Hoewel wij hier zeker achter staan heeft de schoolleiding er voor 

gekozen om 12 september niet mee te doen aan de brandalarm actie. Tijdens de gouden weken heeft 

het prioriteit om vooral stil te staan bij groepsvorming en de rust in de groepen te behouden.  

 
 

Team Johannes Postschool 

 

 

 


