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Belangrijke data  
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 

Algemeen 

Stichting Palludara en wij als school streven er naar u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alles 

wat er aan activiteiten e.d. op school, of in relatie met school, plaats vinden. Dit doen we doorgaans via 

verschillende kanalen zoals de deze JPS nieuwsbrief, schoolmail en de website. Daarbij is het ook een 

wens om u te informeren via een ouderportaal. Hierover hebben we eerder wel eens geschreven. Het 

ontwikkelen van dit ouderportaal loopt echter geheel niet volgens wens. Tot op heden kan de 

leverancier niet een product bieden wat goed te gebruiken is. Bovendien is het hierdoor herhaaldelijk 

voorgekomen dat zelfs de website niet te bezoeken was en dat de inhoud van de website niet meer 

klopte. Dat vinden we erg vervelend. Hopelijk zijn er ten tijde dat u dit schrijven leest eindelijk goede 

stappen genomen en kunnen we u in de nabije toekomst ook informeren via het ouderportaal.  

Verlof juf Atty 

Zoals u vast wel weet is juf Atty Rienstra van groep 2 zwanger. Ze mag zelfs al bijna van haar verlof gaan 

genieten en wel vanaf maandag 8 oktober 2018. We wensen haar en haar man Wiebe alvast een fijne 

tijd en alle goeds.  

Tijdens het verlof zal juf Marijke Sijbrandij, die dit jaar in groep 3-4 is gestart naast juf Martha, de 

vervanging voor haar rekening nemen. De week ziet er voor groep 2 dan als volgt uit; 

Maandag: juf Marijke 
Dinsdag: juf Marijke 
Woensdag: juf Tineke 
Donderdag: juf Marijke 
Vrijdag: juf Tineke 
 
Het is u vast opgevallen dat de verdeling van de dagen net wat 

anders is. Dit komt omdat juf Marijke op woensdag en vrijdag in 

groep 3-4 is. Juf Marijke heel veel plezier en succes in groep 2! 

Bij Bruna sparen voor gratis kinderboeken 

Van 3 t/m 14 oktober 2018 is het weer Kinderboekenweek. Deze 

keer staan kinderboeken over vriendschap centraal. Het motto 

van dit jaar is dan ook: “Kom erbij!”  
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Bruna wil graag samen met school en de ouders het lezen stimuleren en dat begint bij kinderen. Daarom 

organiseert Bruna tijdens de Kinderboekenweek de jaarlijks terugkerende actie; ‘Sparen voor je 

schoolbieb’. Een fantastische manier om  onze schoolbieb uit te breiden. We kunnen namelijk sparen 

voor gratis kinderboeken! 

Samen met u kunnen we kassabonnen sparen van kinderboeken, gekocht bij de lokale Bruna winkel 

tijdens de actieperiode. Hoe meer ouders meedoen, hoe meer gratis kinderboeken de school kan 

uitzoeken. 

HOE WERKT DE ACTIE? 

 U koopt een (of meer) kinderboek(en) bij een Bruna winkel en leveren de kassabon(nen) in op 

school. 

 De school verzamelt alle kassabonnen van aankopen gedaan tijdens de actieperiode (van 3 

t/m 14 oktober 2018). 

 De verzamelde kassabonnen kunnen t/m 18 november 2018 ingeleverd worden bij uw lokale 

Bruna winkel. Gebruik hiervoor de speciale Schoolbieb-envelop die de scholen per post 

hebben ontvangen. 

 De Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de 

school ontvangt een waardebon voor het te besteden bedrag.  

 De school mag t/m 15 december 2018 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe 

kinderboeken uitzoeken bij een Bruna winkel. 

Wij hopen dat u mee gaat doen, want leesplezier creëer je samen! Kijk voor de actievoorwaarden op 

https://www.bruna.nl/schoolbieb  

Week van de opvoeding 
De week van de opvoeding is van start gegaan. Deze wordt georganiseerd van 1 tot 7 oktober. 
 
Bijgevoegd ontvangt u de digitale opvoedkrant waarin o.a. activiteiten staan vermeld die in de 
gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren voor ouders, medeopvoeders en kinderen 
plaatsvinden. 
 
We wensen u veel leesplezier en hopen veel bezoekers te mogen begroeten bij de activiteiten die in de 
week van de opvoeding georganiseerd worden . 
 
Met vriendelijke groet,  
namens de pedagogen werkzaam in de gemeente Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren,  
Wilma de Jong,  
Heleen Sieders en Els Brandsma 
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Logopedie 
 

 

 

 

 

Aan de ouders en verzorgers van leerlingen die logopedie krijgen op de Johannes Post school 
 
Al een aantal jaren verzorgen wij als Logopediepraktijk Vanzelfsprekend Sneek naar tevredenheid de 
logopedie op de Brede School Noorderhoek,  locatie “Johannes Postschool.”  
Bij extra hulp, in welke vorm dan ook, is het belangrijk dat een vaste persoon dit aan kan bieden. Dat 
geeft vertrouwen en hiermee wordt uw kind effectief geholpen.  
Op dit moment is het aanbod van logopedistes zeer klein en de vraag groot. Daarom wisselen de 
logopedistes vaak van baan omdat de keus groot is.  
Dit heeft u zelf gemerkt bij de logopedie van uw kind. U heeft de afgelopen maanden een aantal nieuwe 
logopedistes voorbij zien komen. Dit vinden wij als praktijkhoudsters ook zeer vervelend en niet 
wenselijk. Helaas hebben wij daar geen invloed op. 
 
Na de herfstvakantie zal een nieuwe logopediste, Charlotte Vakondios,  de logopedie weer met 
enthousiasme oppakken. In deze of de eerst volgende nieuwsbrief zal zij zich ook aan u voorstellen. 
Wij hopen dat door haar de logopedie weer een vaste plek krijgt binnen de zorg van de Brede School 
Noorderhoek. Wanneer u vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen.  
 
Met vriendelijke groet  
 
Akke de Witte en Wies Voolstra 
 
Logopediepraktijk Vanzelfsprekend Sneek is een samenwerkingsverband van de 2 bestaande 
logopediepraktijken in Sneek,  nl. 
 
 
Logopediepraktijk W.Voolstra    Spraakmakend Sneek  
Schierstins 90     Ooievaarslaan 51 
8604 BZ Sneek     8601 XM Sneek 

Tel. 0515 413813    Tel. 0515 421309 
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JPS 50 jaar! En daarom hadden we feest…… 
 

Op  vrijdagochtend 28 september 
hebben we de verjaardag van onze 
prachtige school gevierd. 
Voor de kinderen was er een 
theatervoorstelling van Frets! De 
jongste kinderen hebben echt 
genoten van het stuk ‘Freonskip’. De 
midden- en bovenbouw kreeg het 
nieuwe stuk van Frets! te zien 
genaamd ‘Hoogtevrees – als ik groter 
ben dan later’. Al een titel om over na 
te denken. Prachtig dat er zo genoten 
werd van dans, muziek, emoties en wat mooi dat we iedereen daarmee een 

echte theaterbeleving cadeau hebben kunnen doen. 

Nieuws van de MR 
Beste ouders van de kinderen van de Johannes Postschool, 
 
Voor de zomervakantie hebben wij ons al even aan u voorgesteld, maar hierbij toch nog even een 
voorstelrondje… 
1. Jan Boorsma is onze nieuwe voorzitter, hij heeft twee kinderen op onze school zitten.  
2. Richard Westerhof zit al voor het zesde jaar als vertegenwoordiger van de ouders in onze MR, 

hij heeft één kind op onze school zitten. 
3. Roelie Hettema  is onze nieuwe vertegenwoordiger van de ouders in onze MR, zij heeft één kind 

op onze school zitten. 
4. Froukje Dijkstra, zij vertegenwoordigt  voor het derde jaar de leerkrachten van onze school. 
5. Marcella IJpma, zij is onze notulist en vertegenwoordigt voor het eerste jaar de leerkrachten 

van onze school. 
6. Rennie Wierda, zij is onze secretaris en vertegenwoordigt voor het zesde jaar de leerkrachten 
van onze school. 
Djoke de Schiffart heeft als directeur van onze school een adviserende en informerende taak in onze 
MR.  Zij is voor deze taken de helft van de vergadertijd aanwezig. 
 
De MR houdt zich bezig met heel veel zaken die betrekking hebben het onderwijs aan uw kind! 
Dus…..Heel belangrijk dat er ouders en leerkrachten zitting willen nemen in de MR, want zo maak je een 
verschil! Meepraten, meedenken en meebeslissen! 
Alle rechten en plichten van de MR zijn wettelijk vastgesteld in de Wet op de Medezeggenschap in 2007.  
Op 1 januari 2018 heeft er weer een aanpassing plaatsgevonden(kijk op https://www.infowms.nl/). 
De MR heeft nu nog meer recht van spreken! Super belangrijk dus, zo’n MR!  
Na elke vergadering komt er een verslagje in de Ouderinfo. 
 
 
 
 

https://www.infowms.nl/
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Verslag MR vergadering 18 september: 
We hebben het MR Jaarverslag van schooljaar 2017/2018 besproken en zijn akkoord gegaan met de 
inhoud. U kunt het vinden op de website van de JPS. Mocht u iets niet begrijpen dan kunt u altijd bij één 
van de MR leden terecht voor meer informatie. 
De schoolgids voor het schooljaar 2018/2019 is doorgespit en aangepast. Ook deze kunt u vinden op de 
website JPS. Vragen over de schoolgids kunt u altijd stellen aan onze directeur.  
Ontwikkeling samenwerking met Kentalis: 
In januari 2018 kwamen de leerlingen van de Skelp al onder één dak met ons samen. Na de 
zomervakantie (en na een behoorlijke ingrijpende verbouwing tijdens de zomervakantie, overigens met 
een prachtig resultaat!) zitten nu ook de leerlingen van de Taaltrein in ons gebouw. 
De aftrap voor de samenwerking met Kentalis Skelp en Taaltrein was op dinsdagmiddag 18 september 
jl. We willen heel graag kennis en informatie met elkaar uitwisselen (bijv. ook op het gebied van ons PBS 
systeem) om zodoende veel van elkaar te leren op het gebied van Taal. Zo kunnen we over een aantal 
jaren spreken van een echt Taalcentrum met veel expertise aan boord op de Johannes Postschool!  
Er was die middag in ieder geval sprake van een fijne start! 
Tot zover het nieuws, 
Vanuit de MR een hartelijke groet! 
 

Sportochtend  
Op woensdag 3 oktober organiseren we de sportdag in sporthal Schuttersveld.  

Groep 1 t/m 5: De kinderen worden voor 8.30 uur verwacht in de sporthal. Wij vragen u uw eigen kind 

hier te brengen, mocht dit niet lukken, geef dit dan aan de leerkracht door. De kleuters hoeven geen 

speciale gymkleding aan te trekken. De juffen nemen de gymschoenen mee. De kinderen van groep 3, 

4 en 5 nemen hun eigen sportkleding en schoenen mee. 

Groep 6 t/m 8: De kinderen komen om 8.30 uur op school en de sportdag begint voor hen om 10.00 uur. 

Zij nemen, net als altijd op woensdag, hun sportkleding en schoenen mee.  

Tijdens de activiteiten krijgen de kinderen een koekje en iets te drinken.  

Tijdschema: 
8.30   -    9.30  uur: groep 1 en 2.           
8.30   -    9.45  uur: groep 3, 4 en 5. 
10.00 -  11.30 uur: groep 6, 7 en  8. 
 
Ouders zijn van harte welkom om te 

komen kijken!  

Juf Fenna, juf Marijke en juf Froukje.                                                                            

Start Kinderboekenweek 
Alle groepen krijgen woensdag 3 oktober ook nog een nieuw boek aangeboden als startschot van de 

Kinderboekenweek “Kom er bij!” Over hoe de afsluiting er uit komt te zien wordt u t.z.t. geïnformeerd.  

We gaan in ieder geval lekker met boeken aan de slag de komende weken! 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin0uWU_K3WAhWJY1AKHY-VD78QjRwIBw&url=http://www.zijlwijkschool.nl/groepen/groep-7/nieuwsoverzicht-groep-7/nieuws-groep-7/sportdag&psig=AFQjCNFmfpmXwRvxVMcPlbpnraG4F7_JzQ&ust=1505797819699096
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Naschools Aanbod 
 

Wat Pleinfun! 

Als je het leuk vindt om verschillende spelletjes te doen, dan is dit 

iets voor jou. We gaan verschillende spelletjes spelen op het 

schoolplein, tikspelen, Kingen, touwtjespringen, balspelen, van alles 

wat, lekker buiten samenspelen en sportief bezig zijn. 

Wanneer 1, 8 en 15 oktober, van 14.30 -15.30 uur 

Voor wie Groep 3 t/m 5 

Door wie Buurtsportcoach Bernard IJdema 

Waar Schoolplein Johannes Post (JP) 

Zegt het voort! 

Kinderpostzegelactie 
Afgelopen week  is de kinderpostzegelactie van 

start gegaan. De kinderen van groep 8 mochten 

op woensdag 26 september een kwartiertje 

eerder naar huis om zo de eerste slag te kunnen 

slaan bij de verkoop van zegels, kaarten e.d. U 

steunt dot goede doel toch ook?! 

AVG 
Graag willen we van u 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.  

Graag zien wij daarom van alle ouders het ingevulde toestemmingsformulier binnenkort retour. Al vast 

bedankt daarvoor. 

 
 

Team Johannes Postschool 
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