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Belangrijke data  
5 december 2018  Sinterklaas viering, leerlingen om 12.00 uur vrij! 

19 december 2018  Kerstviering van 18.00 tot ongeveer 19.00 uur   

24 dec. t/m 4 jan. 2019  Kerstvakantie  

23 januari t/m 2 februari 2019 Nationale voorleesdagen 

1 februari 2019   Rapporten mee 

Team 

Babynieuws  

We zijn heel blij u te kunnen vertellen dan juf Atty en haar man Wiebe een prachtige dochter, Minke 
genaamd, hebben gekregen! Van harte gefeliciteerd en veel geluk met elkaar. 

Verder mogen we met u delen dat juf Trijnie en haar man Richard in juni hun derde kindje verwachten. 
Wat super, we wensen jullie een fijne zwangerschap. 

Ziekteherstel 

Juf Henriette is er al bijna weer de hele week. Het gaat dus steeds beter en daar zijn we heel blij mee. 
De kans is groot dat juf Henriette voor de kerstvakantie helemaal hersteld is. Juf Rixt van der Weg bouwt 
daarom al weer wat af in uren. 

Lichtjes aansteken 

Op maandag 26 januari 2018 hebben alle kinderen een kaartje gemaakt voor iemand of meerdere 

personen (en soms ook huisdieren) die ze moeten missen. Daarbij hebben ze ook allemaal een kaarsje 

gebrand. Een mooie manier om even stil te staan bij belangrijke en vaak ook verdrietige gebeurtenissen 

die helaas ook bij het leven horen. 

De kaartjes hebben vervolgens een mooie plek gekregen in de herinneringsboom die in de gang hangt. 

Zo kunnen we er het hele jaar nog af en toe even naar kijken. 

 

Vervangingsplan 
Bij ziekte de leerkracht vervangen is tegenwoordig niet meer een vanzelfsprekendheid. Zoals u vast wel 

heeft gelezen in onder andere de media en eerdere nieuwsbrieven, zijn er bijna geen vervangers meer. 

Dit is een zeer groot probleem voor het onderwijs. Daarom hebben wij als team opnieuw bekeken of er 

naast onze reguliere aanpak wellicht nog andere mogelijkheden in te zetten zijn wanneer een teamlid 

ziek is.  

We hebben daarbij steeds mee laten wegen of bij het geopperde idee de rust, veiligheid en de kwaliteit 

van onderwijs niet te veel in het geding zal komen. 

We zijn tot het volgende vervangingsplan gekomen, die als eerste uitgaat van de volgende principes;  



 
 
 
 
 
 

 
 

jaargang 2018-2019 

 2 

 We splitsen groepen zo kort mogelijk op, i.v.m. de kwaliteit die we willen bieden en de rust en 

veiligheid die we willen waarborgen; 

 Directie, Intern begeleider en onderwijsassistente vervangen niet. Zij hebben hun eigen en 

andere verantwoordelijkheden en werkzaamheden die anders blijven liggen. 

Bij (kortdurende) ziekte van één van de leerkrachten hanteren wij het stappenplan in de aangegeven 

volgorde: 

1. De duo partner wordt benaderd voor vervanging; 

2. Als deze niet kan, kijken we binnen de rest van het eigen team naar mogelijkheden of 

verschuivingen. Wanneer dit geen oplossing biedt; 

3. Benaderen we Palludara voor de invalpoule1; 

4. Als er geen vervangers te vinden zijn, verdelen we de groep, indien mogelijk,  over (alle) andere 

groepen. Dit doen we een zo kort mogelijk aantal dagen;  

5. Op het moment dat er geen vervanging mogelijk is en de groep niet (meer) verdeeld kan worden 

over andere groepen dan kunnen we de groep van de zieke leerkracht helaas geen onderwijs 

of opvang meer bieden en moeten we de groep naar huis sturen; 

Afspraken die we met ouders willen maken: 

 Er wordt zo snel als mogelijk via de mail aan de ouders meegedeeld, dat een groep een dag 

geen les krijgt.  

 Ouders zorgen zelf voor de opvang van hun kinderen indien een groep naar huis gestuurd moet 

worden. De school zal zich in geval van nood altijd inzetten voor opvang voor een enkele 

leerling; 

 In alle gevallen beslist uiteindelijk de directeur welk scenario er wordt uitgevoerd. Daarbij zal zij 

zoveel als mogelijk de rust, de veiligheid, de kwaliteit, het belang van uw kind maar ook de 

belastbaarheid van het team in het oog houden. 

We verwachten dat we op deze manier duidelijk hebben gemaakt hoe we handelen in geval van kort 

durende ziekte bij (één van de) leerkrachten. Daarbij hopen we natuurlijk dat het vervangingsplan niet 

tot nauwelijks gehanteerd hoeft te worden.  

Dit vervangingsplan is zoals aangegeven besproken met het team en de MR heeft hierover een positief 

advies uitgebracht.  

Met vriendelijke groet, 

Djoke de Schiffart, directeur 

 

 

                                                                 
1 De invalpoule wordt beheerd door het stafbureau van Stichting Palludara. Alle 15 schoolleiders van Stichting  
Palludara  kunnen hier een beroep op doen. Het komt regelmatig voor dat alle invallers al zijn ingezet. 
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Leerlingenpanel, terugkoppeling 
Op 12 november j.l. heeft de directie voor het eerst dit schooljaar weer bij elkaar gezeten met het 

leerlingenpanel. Van elke groep (4-8) zijn er twee nieuwe vertegenwoordigers aangewezen of gekozen. 

Onder het genot van een bakje thee of een glaasje water hebben we het over allerlei uiteenlopende 

schoolzaken gehad omdat we het belangrijk vinden dat ook leerlingen inspraak hebben bij ons op 

school. 

Wat er deze keer naar voren kwam; 

 Groep 8 zou graag een King-veldje willen hebben die wat verder bij het voetbalveld afligt. 
“Kunnen we dan niet die witte tegels verplaatsen?”, was de suggestie; 

 Groep 8 wil in de ochtendpauze ook graag weer voetballen; 

 De wc’s zijn viezer nu er meer naar toe gaan boven en de zeep is snel op; ze snappen wel 
waarom de zeep in de klas moet staan; 

 Stop-loop-praat vinden sommige kinderen wat kinderachting; we hebben varianten 
besproken; 

 Stop-loop-praat wordt niet altijd gebruikt; 

 Afspraken maken met elkaar helpt wel; 
 Goed gedrag (ook als het normaal is) af en 

toe belonen graag; 

 De bal niet te hoog spelen; 

 Juffen moeten goed met elkaar afstemmen. 
 

Bovenstaande punten zijn waardevol en zijn ook 

teruggekoppeld naar het team. Waar het kan zullen we actie ondernemen. 

TOLK 

Na de kerstvakantie zullen de Johannes Postschool en de Peuteropvang gezamenlijk weer een start 

maken met de methode TOLK. De afgelopen twee schooljaren is deze methode ook al aangeboden aan 

een twintigtal ouders. Dit was een succes en daarom willen wij dit opnieuw aanbieden aan ‘onze’ 

ouders. Deze keer niet in de vorm van een 8-wekelijkse cursus maar in één themaochtend. 

TOLK staat voor Taal aanbieden, Overnemen, Luisteren en Kijken. Daarnaast heeft de naam het Engelse 

woord ‘to talk’ in zich en verwijst zo naar ‘praten met je kind’. TOLK suggereert ook vertalen; zoals het 

vertalen van gedachten van het kind in woorden. Deze methode is vooral bedoeld voor ouders van 

kinderen tot en met 8 jaar.  

Op maandagochtend 4 februari 2019 zal er een praktische themaochtend zijn waarbij je als 

ouder activiteiten gaat doen (denk aan knutselen of bakken) welke je later met je kind thuis kunt gaan 

uitvoeren. Al doende wordt er verteld hoe je hierbij (nog meer) taal kunt gaan inzetten en gebruiken. 

Noteert u deze datum alvast in uw agenda? Na de kerstvakantie zullen we u meer informeren en kunt 

u zich daarna opgeven bij de leerkracht / of leidster van uw kind.  
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Voorleeswedstrijd, uitslag 

 

Dit jaar hebben een aantal leerlingen gestreden om de titel “Voorleeskampioen van de school”.  
Afgelopen week heeft de jury, bestaande uit juf Henriëtte en juf Janny, een winnaar gekozen. 
Het was zeker niet gemakkelijk, want alle kandidaten deden het erg goed! 
 
Echter kan er maar één de winnaar zijn en dat is: ERIN KRAMER! 
 
Van harte gefeliciteerd, Erin! Zij heeft een mooie oorkonde gekregen en de overige deelnemers hebben 
een mooi bewijs van deelname ontvangen. 
Erin gaat door naar de volgende ronde….Juf Rennie ontvangt eind januari / begin februari informatie 
van de bibliotheek. Wij wensen Erin alvast veel succes! We houden u uiteraard op de hoogte, want 
misschien zit de Nationale Voorleeskampioen wel bij ons op school! 

Kerstviering 
Wij nodigen u en uw kinderen van harte uit voor onze Kerstviering !  
 
Deze vindt plaats op woensdag 19 december a.s. van ongeveer 18:00 uur tot ongeveer 19:00 uur.  
 

Wandelend gaan we het kerstverhaal beleven. We starten op 
school en het eindpunt is op het schoolplein. Daar staat voor 
iedereen wat lekkers klaar. Dit is dan ook het einde van de 
kerstviering. De kinderen hoeven dan niet meer naar binnen 
en u mag gaan als u dat wilt.  
Tijdens de wandeling wordt u begeleid door een groepsleider 
en ingedeeld op een tijd. Wij verzoeken u vriendelijk om u aan 
de ingedeelde tijd te houden. Het tijdstip wordt in de 

uitnodiging, die de kinderen binnenkort meekrijgen,  bekend gemaakt. Daarnaast krijgt u via de mail ook 
nog de uitnodiging toegestuurd. Broertjes en zusjes worden bij elkaar ingedeeld.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib3I-A24rTAhWSDBoKHUsxD-UQjRwIBw&url=http://www.tolkinfo.nl/&psig=AFQjCNFBbhOZRdm73bOt7NxadOzysnLyRw&ust=1491392176095666


 
 
 
 
 
 

 
 

jaargang 2018-2019 

 5 

De groepen maken een lampion op school, hiervoor hebben de kinderen een lampionstokje 
nodig. De lampion gaat voor woensdag 19 dec. mee naar huis en  wij vragen u of uw kinderen de lampion 
deze avond meenemen om met de lampion op weg  te gaan.   
Tijdens de wandeling en op het schoolplein bent u zelf verantwoordelijk voor uw eigen kind(eren).  

We maken er met elkaar een mooie kerstwandeling van.  
 
U hoort binnenkort meer van ons. 
Groeten van de kerstcommissie  

Oproep! 
Voor onze kerstviering zoeken wij nog een paar party tenten en verlichting om het schoolplein mee te 
verlichten. 
Wie kan ons hiermee helpen?? Dit mag u bij Froukje Dijkstra, groep 1 doorgeven.  
 

 

MZR 
Hier even een korte samenvatting van wat besproken is tijdens de laatste MR-vergadering van 6 
november j.l.; 
 
Feestdag JPS 50 jaar, dit is gevierd met een mooi theaterstuk verzorgt door Frets over “Hoogtevrees”. 
Dit ging over de vrees voor wat je tegen kunt komen tijdens het opgroeien, Frets heeft dit stuk gespeeld 
voor de bovenbouw. Voor de onderbouw werd er een stuk opgevoerd met de titel “Freonskip”.  
 
De Stichting Palludara heeft een werkgroep opgericht die onderzoek heeft gedaan naar een onderwijs 
aanbod voor leerlingen van 10 t/m 14 jaar. De komende maanden zal dit aanbod geïntroduceerd 
worden bij de ouders en leerlingen en dit met ingang van het nieuwe schooljaar.  
 
Dit schooljaar zit Richard Westerhof in zijn laatste jaar als lid van de oudergeleding in de MZR van de 
Johannes Post School. We zijn dus met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar een nieuw ouder 
lid voor de MZR. Mocht u belangstelling hebben dan kunt u zich melden bij de leraren op school of bij 
de leden van de MZR. 
 
Om u als ouders inzicht te geven over de zaken die in de MZR besproken worden willen wij u de 
mogelijkheid bieden om een deel van de vergadering bij te wonen. 
Mocht u als ouder daar belangstelling voor hebben dan kunt u ons een mail sturen en dat kan naar dit 
adres;  jpsmr@palludara.nl 
 
Met vriendelijke groeten, RICHARD WESTERHOF 

mailto:jpsmr@palludara.nl
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Leefstijl 
Zoals u weet werken wij op school met Leefstijl, een methode voor sociaal-emotionele vaardigheden.  
 
Wij ronden binnenkort het tweede thema over communicatie af. Na de kerstvakantie beginnen wij met 
een nieuw thema Ken je dat gevoel? 
 
De mens kent veel verschillende emoties en iedere taal beschikt over een groot scala aan woorden om 
deze emoties te benoemen. Toch zijn vrijwel alle gevoelens te herleiden tot vier basisemoties. Dat zijn 
boosheid, angst, blijdschap en verdriet. Deze emoties staan centraal in dit thema.  
  
Een kind kan meestal nog niet uit zichzelf aangeven wat het voelt, denkt of vindt. Om gevoelens te 
kunnen delen moet je deze eerst leren herkennen en begrijpen. Het doel van deze lessen is om kinderen 
meer bewust te maken van hun eigen gevoelens en ze te leren die van anderen te herkennen. Daarnaast 
beschikken kinderen vaak nog niet over juiste woordenschat om precies aan te kunnen geven hoe ze 
zich voelen. Ze weten wel of ze blij of boos zijn, maar het exacte gevoel dat achter die blijdschap of 
boosheid schuilgaat, kunnen ze niet verwoorden. In een aantal lessen besteden we daarom aandacht 
aan het uitbreiden van de emotionele woordenschat. 
 
Wij houden u op hoogte van het verdere verloop van de leefstijllessen.    

 Lege batterijen 
Wist u dat u nog steeds uw lege batterijen op school kunt inleveren?! De bak staat op dit moment bij 

het kopieerapparaat in de linkervleugel van de school (aan de kant van het consultatiebureau). De 

school ontvangt een kleine vergoeding na legen, dus alvast hartelijk dank, ook namens ons milieu!                                                            

AVG 
In de vorige nieuwsbrieven hebben we al aangegeven dat we graag van u willen weten of u toestemming 

geeft voor het gebruikt van beeldmateriaal van uw kind(eren). Eerder heeft u dit wellicht ook als eens 

aangegeven bij het aanmelden van uw kind  maar door de nieuwe AVG wet (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming) moeten wij het u opnieuw vragen. In de bijgaande brief wordt e.e.a. verder 

uitgelegd.  

Nog niet van alle ouders hebben we het ingevulde toestemmingsformulier retour. Zou u hier nog voor 

kunnen zorgen? Voor wie thuis geen printer heeft ligt er een document klaar in de directie/ib-kamer. 

Na de kerstvakantie sluiten we de inlevertermijn. Van de leerlingen over wie we dan nog geen 

toestemmingsformulier hebben gekregen, wordt in ieder geval geen beeldmateriaal e.d. gebruikt. 

Naschools Aanbod 
 

Wat Gymfun 
Als je het leuk vindt om verschillende spelletjes te doen, dan is dit iets voor 
jou. We gaan verschillende spelletjes spelen in de gymzaal, 10 tellen in de 
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rimboe, apenkooi, trefbal, James Bond, van alles wat, lekker samenspelen 
en sportief bezig zijn. 

Wanneer 26-11-2018, 3 en 10 dec 

Voor wie Groep 6-8 

Door wie Buurtsportcoach Bernard IJdema 

Waar Speellokaal Johannes Post 

Zegt het voort! 

Activiteiten in de kerstvakantie 

  

 

In december zijn er weer een aantal leuke activiteiten voor kinderen. Lekker creatief bezig zijn op de eerst 

zondag van de maand of toch liever kennis op doen over de Gouden Eeuw. Wil je meer weten? Kijk dan 

op de website van het Fries Museum. 

 

 

 

kinderkunstclub 

zondag 2 december 

   

De nieuwe tentoonstelling Rembrandt en Saskia, 

liefde in de Gouden Eeuw zit bomvol inspiratie 

voor mooie kunstwerken. Deze keer gaan we 

kijken naar de knottendoosjes in de 

tentoonstelling. Waar werden deze mooie 

doosjes voor gebruikt.  

Tijdens deze kinderkunstclub gaan jullie eerst 

samen met Juf Jikke kijken naar de werken in de 

tentoonstelling. Daarna gaan jullie zelf aan de 

slag om een eigen knottendoosje te maken!   

Leeftijd 7- 12 jaar. 

 

  

 

https://friesmuseum.us5.list-manage.com/track/click?u=5a4c1faee2307691bdde98e6f&id=1c18e648fa&e=20a06e474d
https://friesmuseum.us5.list-manage.com/track/click?u=5a4c1faee2307691bdde98e6f&id=724dd68e19&e=20a06e474d
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Museumjeugduniversiteit 

zondag 9 december 

 

Tijdens deze reeks nemen we een aantal 

beroemde Friezen onder de loep: M.C. Escher, 

Saskia van Uylenburgh en Viglius van Aytta. Je 

leert alles over het leven van deze 3 beroemde 

Friezen en in dit college ligt de nadruk op de 

wiskunde in het werk van Escher. Ter ere van 

Saskia, de vrouw van Rembrandt, mogen 

kinderen die Saskia of Saske heten dit keer gratis 

meedoen! Geef je snel op.  

 

 

 

kerstvakantie workshops 

27 t/m 30 december 

 

Zin in een leuk uitje in de kerstvakantie? Leer in 

het Fries Museum hoe je een ets maakt of maak 

een zelfportret net zoals Rembrandt. Op 27 t/m 30 

december en op 2 t/m 4 januari zijn elke dag twee 

workshops te volgen. De workshops zijn gratis 

toegankelijk voor kinderen, op voorwaarde dat er 

een betalende ouder mee gaat naar het museum. 

De ouder kan het museum bezoeken terwijl het 

kind de workshop volgt. Per betalende ouder 

mogen er vier kinderen kosteloos meedoen aan 

de kinderworkshops. Datums: donderdag 27 t/m 

zondag 30 december, woensdag 2 t/m 4 januari. 

Prijs: gratis voor max. vier kinderen op vertoon van 

1 x museumentree voor een volwassene.  

 

https://friesmuseum.us5.list-manage.com/track/click?u=5a4c1faee2307691bdde98e6f&id=85cce0e328&e=20a06e474d
https://friesmuseum.us5.list-manage.com/track/click?u=5a4c1faee2307691bdde98e6f&id=2cb3129197&e=20a06e474d
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portret maken 

13.00u - 13.45u 

 

Rembrandt heeft ongeveer driehonderd 

schilderijen geschilderd. Hij was heel goed in het 

clair-obscur, dit is het contrast in licht en donker. In 

deze workshop ga je een zelfportret schilderen net 

zoals Rembrandt. Speel met licht en donker en 

maak er een prachtig kunstwerk van! Als 

eindresultaat heb jij een prachtig zelfportret die je 

mee naar huis mag nemen. Lees meer > 

leeftijd: vanaf 5-6 jaar 

 

 

   

 

 

 

ets maken 

14.00u - 15.00u 

 

Een ets maar dan anders. In deze workshop 

maak je je eigen ets volgens de 

diepdruktechniek. De workshop is gebaseerd 

op de tentoonstelling Rembrandt en Saskia. 

Rembrandt maakte prachtige zelfportretten, jij 

gaat aan de slag met makkelijkere materialen, 

zodat je na afloop met een serie prachtige 

zelfportret prenten naar huis gaat.  

Leeftijd: vanaf 6-7 jaar  

 

 

   

 

 

Kerstgroet 
Omdat dit al weer de laatste nieuwsbrief is van dit jaar, wensen wij u alvast hele fijne feestdagen en een 
goed begin voor 2019! 
En tot slot willen we nog graag een mooi gedicht met u delen zo voor de ‘donkere dagen’;  
 

https://friesmuseum.us5.list-manage.com/track/click?u=5a4c1faee2307691bdde98e6f&id=4f2e85405d&e=20a06e474d
https://friesmuseum.us5.list-manage.com/track/click?u=5a4c1faee2307691bdde98e6f&id=46f39027de&e=20a06e474d
https://friesmuseum.us5.list-manage.com/track/click?u=5a4c1faee2307691bdde98e6f&id=01853ff673&e=20a06e474d
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Laat je gedachten positief blijven, 

Want je gedachten worden je woorden. 
Laat je woorden positief blijven,  

Want je woorden worden je gedrag, 
Laat je gedrag positief blijven, 

Want je gedrag worden je gewoonten. 
Laat je gewoonten positief blijven, 

Want je gewoonten worden je waarden. 
Laat je waarden positief blijven, 
Want je waarden worden je lot. 

MAHATMA GHANDI 
 

Een prachtige Kerst! 

 
 

Team Johannes Postschool 

 
 
 

 


