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Belangrijke data  
8 november 2018  Nationaal Schoolontbijt 

12 november 2018  Leerlingenpanel 

14 november 2018  Start schoolfruit 

26 november 2018  Lichtjes aansteken 

30 november 2018  Feestelijke oplevering bouwproject 

5 december 2018  Sinterklaas, leerlingen om 12.00 uur vrij 

19 december 2018  Kerstviering 

24 dec.  t/m 4 jan. 2019  Kerstvakantie 

Algemeen 

Het mooie weer lijkt nu wel echt ‘op’ te zijn. Wat hebben we lang kunnen genieten van stralende 

luchten, de zon, buiten zijn en spelen. Elk nadeel heeft natuurlijk altijd ook weer zo zijn voordeel; de 

kaarsjes kunnen eigenlijk al wel weer lekker aan, schoenen uit, pantoffeltjes aan en lekker op de bank 

met bijvoorbeeld een goed boek of even een serie kijken. Voor de kinderen maakt het buitenspelen 

wellicht plaats voor binnen lekker een spelletje doen met elkaar of knutselen, zo gezellig kan dat zijn.  

Op school zijn de jongsten druk bezig met het thema “Herfst”. De hoeken zien er prachtig en leerzaam 

uit en de kinderen vermaken zich volop. Hier en daar gaat er nog eens een groep op excursie, koud!, 

maar wat een belevenis en ook in de andere groepen wordt er hard en met plezier gewerkt.  

Achter de schermen heeft het onze aandacht dat het nog niet altijd goed gaat met de taxibusjes die 

kinderen komen brengen. Wellicht heeft u al vernomen dat de Jancko Douwamastraat aangepakt gaat 

worden. De straat zal heringericht worden. We hopen dat de gemeente onze ideeën gaat meenemen 

om naast onze school, waar nu het grasveld is, extra parkeerplaatsen te maken en daarbij ook plaatsen 

gaat reserveren voor de taxibusjes. Dit is echter nog afwachten. Tot die tijd zal het onderwerp 

‘taxibusjes’ regelmatig op de agenda blijven staan. Bovendien gaan we er ook vanuit dat onze lang 

gekoesterde wens van een ingang aan de zijkant van het plein dan in vervulling kan gaan. In de 

herinrichtingsplannen wordt namelijk ook gesproken over een stoep die langs de zijkant van het plein 

zal komen, richting de ontmoetingstuin. Hier zijn we uiteraard heel blij mee. 

Zodra we meer weten over wanneer de gemeente van plan is om te starten met de straat, dan zullen 

we u daarover informeren. 

Wilt u er zelf ook op blijven letten waar u uw auto of fiets parkeert tijdens het halen en brengen van uw 

kind(eren)?! Dank daar weer voor. 

Team 

Juf Henriette is weer aan het herstellen van haar operatie en dat gaat al redelijk goed. We hopen dat ze 

er snel weer kan zijn want dat betekent dat het goed met haar gaat. Juf Rixt van der Weg is sinds 

maandag 29 oktober beschikbaar om de vervanging voor haar rekening te nemen op maandag, dinsdag 
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en vrijdag. Voor de andere dagen hebben we helaas niemand kunnen vinden. Rixt, veel succes bij ons 

op school. 

Voor de wisseldagen van juf Trijnie hebben we een vaste invaller kunnen vinden in Juf Anje Bijma. 

Dinsdag 30 oktober is ze ’s ochtends al even langs geweest om  mee te draaien. Dinsdag 6 november 

2018, zal ze voor het eerst aan de slag in groep 5/6. Samen met juf Trijnie zal ze afspraken maken over 

welke dagen ze komt werken. Heel fijn dat je er bent Anje en veel succes en plezier bij ons op school.  

In verband met familieomstandigheden is Khaled Almusawy, medewerker gebiedsteam Sneek Noord, 

de komende twee donderdagen niet bij ons op school 

aanwezig. 

Start schoolfruit  
Omdat wij het eten van fruit graag stimuleren doen 

we ieder jaar, als het kan, mee aan het 

schoolfruitprogramma. 

In de week van 12 november start de eerste levering 

van het EU-Schoolfruitprogramma. We gaan er vanuit 

dat we iedere week, t/m 19 april, fruit krijgen voor de 

woensdag, donderdag en vrijdag. U hoeft uw kind die 

dagen dus geen fruit mee te geven maar het mag 

natuurlijk wel.  

Een groot compliment 

PBS Data 
SWPBS wordt zo langzamerhand al een begrip bij ons op school, of eerlijk gezegd PBS. De leerlingen 

worden regelmatig beloond met een muntje wanneer ze goed gedrag laten zien. Natuurlijk geven we 

ook grenzen aan en houden we per groep een 

incidentenregistratie bij. Zowel klein als groot 

probleemgedrag wordt genoteerd. Iedere maand wordt 

hiervan een overzicht gemaakt aan de hand van 

tabellen en grafiekjes. Kort gezegd noemen we dit 

‘data’. Deze data wordt in eerste instantie in de PBS-

commissie vergadering besproken en waar nodig 

teruggekoppeld naar de rest van het team. Ook maken 

we afspraken over welke stappen we moeten gaan 

zetten t.o.v. het geregistreerde probleemgedrag. 

Omdat we al ongeveer een jaar met data werken 

konden we afgelopen maand een vergelijking maken met het jaar er voor en daar werden we heel erg 

blij van! We constateerden namelijk dat het aantal incidenten met meer dan de helft is  afgenomen ten 

opzichte van vorige jaar september. Dit is een groot compliment voor zowel de leerlingen, de 

leerkrachten en ouders, super gedaan allemaal! We hopen dat we deze trend kunnen voortzetten met 

z’n allen.  
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Tips voor thuis 
Pluimen zijn toverstafjes bij het opvoeden! 

Een pluim, een aardige opmerking of een compliment werk als een toverstafje. Geef je kind maar eens 

een compliment en kijk wat er gebeurt. Er verandert meteen iets in huis. Het wordt echt gezelliger. En 

wie wil dat nou niet!?  

Voorbeeld: 

Hatim (5 jaar) heeft een hele tijd rustig gespeeld om zijn kleine zusje niet wakker te maken. Het kost hem 
moeite, want hij maakt graag harde geluiden tijdens het spelen. ‘’Hatim’’, zegt zijn moeder, ‘’ik vind het 

super dat je zo rustig hebt gespeeld, als ik zo klaar ben met je zusje kom ik even kijken wat jij aan het 

doen bent” 

Een pluim of een compliment geven is makkelijke. Kijk wat je kind doet en zeg wat je ziet. ‘’ik zie dat je 

rustig binnen komt. Fijn!’’ 

Variatie houdt het leuk voor jezelf en je kind! 

Jonge kinderen reageren meestal heel goed op 

complimenten, op welke manier je ze ook geeft. Oudere 

kinderen vinden complimentjes soms vervelend. Ze raken 

dan geïrriteerd of schamen zich zelf een beetje. Ze vinden 

het vaak prettiger als complimenten ‘privé’ gegeven worden, 

zodat niet iedereen het hoort. Ook een high-five of ander 

positief teken waarderen zij! Als je een kind steeds op 

dezelfde manier een compliment geeft, loof je het risico dat 

het minder effect gaat hebben. Gebruik dus naast ‘gewone’ 

complimenten ook andere soorten complimenten, 

bijvoorbeeld:  

 Leg eens complimentenkaartje of briefje neer op het 

kus sen of in de jaszak van je kind.  

 Geef een ‘roddel-compliment’. Vertel aan iemand 

anders (bijvoorbeeld via de telefoon) wat je kind zo goed 

heeft gedaan, doe net alsof hij/zij het niet mag horen.  

 Geef een ‘vraag-compliment’. Vraag hoe het je kind gelukt is om dit zo goed te doen. ‘’hoe is 

het je gelukt om zo goed te spelen? Wat deed je precies?’’ Geef een ‘probeer-compliment’. Als 

je kind het nog niet helemaal goed heeft gedaan, maar het wel duidelijk goed probeerde te 

doen; ‘’ik zag dat je je best deed om stil te zitten bij het eten. Ik weet dat het heel moeilijk voor 

je is, knap hoor’’. 

Als kinderen vaak een compliment krijgen; 

 wordt het duidelijk voor ze welk gedrag ze wel en welk gedrag ze niet moeten laten zien.  

 Dat geef een veilig gevoel. 

  slapen ze ‘s nachts beter, omdat ze zich veilig voelen. …  
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 hoeven ze geen andere manieren uit te proberen om aandacht van je te krijgen. 

 krijgen ze een positieve band met jou. 

  willen ze graag nieuwe dingen leren. … 

  krijg je zelf een positief gevoel en ga je ze zelfs nog leuk vinden! 

Nationaal Schoolontbijt 
Het is bijna zover, dan gaan we weer gezellig met elkaar ontbijten op school. Op 8 november 2018 

staat er van alles klaar op de ontbijttafel en kunt u uw  zoon of dochter voor één keer zonder ontbijt 

naar school sturen. Zo leert je kind op een feestelijke manier hoe belangrijk elke dag ontbijten is en 

wat je ’s ochtend het beste kunt eten. De rest van het jaar ontbijten ze natuurlijk thuis. Helpt u mee 

om dat zo gezond mogelijk te maken?   

Ter voorbereiding kunnen we zelf tuinkers opkweken.  

Eind oktober ontvangen 

we een dikke envelop 

met alles om  eigen 

tuinkers te kweken: 

vlasmatjes, tuinkerszaad 

en 

gebruiksaanwijzingen. 

Als alle groepen zo’n 9 

dagen voor de ontbijtdag 

aan het zaaien slaan, is 

de tuinkers bij het ontbijt klaar om te plukken en er boterhammen of yoghurt nog lekkerder mee te 

maken. We houden de brievenbus dus in de gaten! 

Een feestje voor iedereen! 

Deze 16e editie draagt het thema ‘Een feestje voor iedereen!’. Omdat elk jaar scholen met z’n allen 

aan de ontbijttafel gaan en er voor iedereen gezonde keuzes zijn. En omdat het schoolontbijt dit jaar 

de Stichting Kinderpostzegels steunt, die binnen één van hun projecten kinderen laat zien dat 

iedereen erbij hoort met verjaardagsfeestjes voor de voltallige klas. 

Meer in het ontbijtpakket 

Het ontbijtpakket is dit jaar lekker uitgebreid! Natuurlijk met allerlei gezonde variatie in brood en 

beleg en met yoghurt, melk en thee. In het pakket vinden jullie ook vrolijke placemats en er is voor alle 

kinderen een leuk doeboekje om mee naar huis te nemen: vol spelletjes, tips en weetjes en met 

recepten voor een gezonde traktatie en stickers om die extra feestelijk te maken.  

In de bijlage een uitgebreide oudernieuwsbrief over het Nationaal Schoolontbijt.  

https://www.schoolontbijt.nl/ontbijtpakket
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Lichtjes aansteken 
Al geruime tijd steken we op een afgesproken dag lichtjes 
aan voor hen die we moeten missen. Dit jaar doen we dat 
op maandag 26 november. We proberen daarbij altijd zo 
goed mogelijk aan te sluiten bij de Wereld Lichtjes Dag 
“Wij denken aan jou”.  
De kinderen maken een kaartje met daarop een 
boodschap of alleen maar een naam voor diegene 
waaraan ze nog (regelmatig) denken maar die niet meer 
bij hen is. De kaartjes hangen we op in de herdenkings- 
wensboom in de centrale hal en we steken in de groep een kaarsje aan. De wereld wordt zo letterlijk 
even wat lichter voor iedereen die iemand verloren heeft en daarnaast is er het besef dat je niet alleen 
bent met je verdriet.   

Feestelijke oplevering bouwproject 
Vorige week heeft mevrouw Hoeksma van VDM woningbouw met Accolade overlegd m.b.t. een 
feestelijk oplevering van het bouwproject aan de Furmerusstraat.  
En.....Ze willen onze kinderen er heel graag bij hebben....Fantastisch toch?! 
  
Het idee is om dit te organiseren op vrijdagochtend 30 november.  
Van 10.00 tot 11.00 uur krijgen de nieuwe bewoners de gelegenheid om elkaar te leren kennen. 
Vanaf 11.00 uur willen ze graag de kinderen van onze school uitnodigen + bewoners + wethouder+ 
overige betrokkenen om de naam van het binnenplein te onthullen.  
Rond 11.30 koffie / thee / ranja / lekkers voor de kinderen en direct betrokkenen. 
  
Bewoners mogen voorafgaand aan de feestelijke oplevering een naam voor het binnenplein inzenden.  
  
Het is de bedoeling dat onze kinderen een lied over 
duurzaamheid ten gehoren brengen en het 
onthullingsdoek van te voren in kleuren. 
Een aantal kinderen van onze school gaan ook wonen 
aan de Furmerusstraat . Het zou mooi zijn als zij 
samen met de wethouder de naam van het 
binnenplein mogen onthullen. 
 
U bent natuurlijk van harte welkom om vanaf 
11:00 bij de onthulling van de naam voor het 
binnenplein aanwezig te zijn! 
 
Met vriendelijke groet, 
Team JPS, VDM woningbouw en St. Accolade 
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Vragenlijst Kinderrechtentour 2018 
 

De Kinderombudsvrouw wil van kinderen en jongeren in Nederland weten hoe het met ze gaat en wat 
zij belangrijk vinden. Daarom ging Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer en haar team op 
Kinderrechtentour door Nederland.  
   
Vragenlijst: wat vinden de leerlingen belangrijk? 
  
Om van zoveel mogelijk kinderen en jongeren te horen wat zij belangrijk vinden, roept de 
Kinderombudsvrouw alle kinderen en jongeren in Nederland op om deze online vragenlijst in te 
vullen. Daarom attenderen wij u op deze enquête. De vragen, zijn gericht aan leerlingen tussen de 
acht en achttien jaar. Zij kunnen hun stem laten horen via deze vragenlijst. De vragen gaan over hun 
leven. Wat vind jij belangrijk? Waar maak je je zorgen om? Hoe zie jij je toekomst? En wat zou jij 
veranderen in Nederland als jij het voor het zeggen had?  
 
Laat u uw kind z’n stem laten horen op de site https://www.dekinderombudsman.nl/ ?! 
 

 

 
   

 
   

 

Voorleeswedstrijd 

 

 

Dit jaar zullen een aantal leerlingen strijden om de titel “Voorleeskampioen van de school”.  
Dat wordt natuurlijk spannend, maar het is ook top dat deze jongelui zich opgegeven hebben! 
Voorlezen is immers het leukste wat er is…. 
Groep 8 leest elke week voor aan de peuters en binnenkort start groep 5/6 met voorlezen aan de 
kleuters! 
Natuurlijk lezen de leerkrachten ook vaak voor! 
We wensen de deelnemers heel veel succes!  
De winnaar (voor 1 december al bekend)gaat naar de volgende ronde (provinciaal niveau)….Wie oh wie 
zal dat worden? 
 
 
 

http://youngcrowds-mail.nl/mailcamp/link.php?M=12720279&N=1617&L=1136&F=H
https://www.dekinderombudsman.nl/
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Nijntje beweegproject tijdens de gymlessen 
 

De grootste motorische ontwikkelingen vindt in de eerste levensjaren plaats. Met gevarieerde 
oefeningen en spelletjes leren peuters en kleuters de basis van bewegen. Het beweegprogramma 
bestaat uit maximaal 20 goed onderbouwde beweeglessen en wordt uitsluitend gegeven door een 
KNGU gediplomeerde trainer. Na het volgen van het beweegprogramma krijgen de kinderen als 
beloning het Nijntje Beweegdiploma. 
 
Jong geleerd is oud gedaan! 
 
Van jongs af aan bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind.  
 
De eerste ervaringen doen we op als baby, onder andere hoe er wordt aangeraakt, 
vastgehouden en verzorgd. Tijdens de peuterleeftijd gaat het kind steeds meer zelf 
bewegen waardoor het kind vertrouwen en controle krijgt over zijn eigen lichaam. 
Hierdoor is de peuter klaar om zijn omgeving te ontdekken. In de peuter- en kleuterperiode komen door 
bewegen verbindingen en vertakkingen tot stand in de hersenen die van grote invloed zijn op de 
lichamelijke en mentale ontwikkeling van het kind.  
 
Spelenderwijs bewegen is de meest natuurlijke manier om je eigen lichaam te ontdekken en relaties 

aan te gaan met anderen. Bijkomend voordeel is dat kinderen bewust worden van de ruimte zoals hoog, 

laag, voor, achter, hard en zacht. Het samen bewegen met andere kinderen draagt bij tot goede relaties 

onderling. Spelenderwijs bewegen helpt overgewicht tegen te gaan, kinderen nemen meer initiatieven 

en krijgen meer zelfvertrouwen. Daarnaast geeft het plezier en ontspanning. 

Zoals het er nu naar uitziet zal het beweegprogramma op onze school voor kleuters en peuters in 
december van start gaan. Daarover zijn we nog in overleg. De lessen worden gegeven door Sanne de 
Jonge van gymnastiekvereniging ATC Sneek. Zij is gediplomeerd turntrainster en heeft ervaring in het 
geven van het nijntje beweegdiploma. Kijk voor meer informatie op deze website: 
http://www.beweegdiploma.nl/voor-ouders. 
                                                                  

Naschools Aanbod 
 

Wat Freerunning! 

een spectaculaire sport waarbij je zo snel mogelijk verplaatst over 

en met obstakels. Tijdens deze lessen leer je alle basistechnieken en 

tips en trucs. 

Wanneer 29-10-2018, 5, 12, 19 november 2018, van 14.30 – 15.30 u 

Voor wie Groep 3-5 

Door wie Buurtsportcoach Bernard IJdema 

Waar Speellokaal Johannes Post 

Zegt het voort! 

http://www.beweegdiploma.nl/voor-ouders
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Jantje Beton 
 

Beste kinderen en ouders, 

De kinderen van groep 8 hebben €123,00 

opgehaald waarvan €61,50 naar Jantje Beton 

gaat en €61,50 naar onze school! Daarvoor 

hartelijke dank, kinderen! 

Het is de bedoeling dat we hier 

speelmateriaal voor in de pauze gaan kopen! Een betere besteding van dit geld kan eigenlijk 

niet………Je hoeft immers nooit te stoppen met spelen! 

Alvast veel speelplezier! 

AVG Herinnering 
In de vorige nieuwsbrief hebben we al aangegeven dat we graag n 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.  

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. 

Tafeltennis Event 
Zondag 11 november is er bij tafeltennisvereniging 
ATTC een Super Tafeltennis Event. 
Dit evenement is bij uitstek de gelegenheid voor de 
kinderen van de basisschool om kennis te maken met 
tafeltennis. 
Daarom maken we dit evenement kenbaar bij u zodat 
uw kind zich eventueel kan aanmelden via de website 
van de vereniging. 
 
Het evenement is gratis en start om 13.00 uur en zal om 

15.30 uur worden afgesloten met een demonstratie. 

Het is een middag vol tafeltennisspektakel en wordt 

georganiseerd en begeleid door MJ tafeltennis met de 

gediplomeerde en professionele trainers Mark Mulder 

en Jeroen Kuijt die zelf op landelijk topniveau spelen. 

Zij staan garant voor een waar tafeltennisfeest met een 

gevarieerd aanbod van leuke en bijzondere spelvormen, 

https://www.attc-tafeltennis.nl/super-tafeltennis-event/
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waardoor iedereen op zijn of haar niveau wordt uitgedaagd. Bij alles wat ze doen staat plezier voorop. 

Aanmelding is gewenst via onze website zodat we de kinderen gastvrij kunnen verwelkomen. 

 

Sinterklaas voorbereidingen 
Beste ouders van de kinderen uit groep 1 t/m 8, 

 
Sinterklaas is alweer in aantocht en de Sint-commissie is de viering alweer aan het voorbereiden…..   

 
Wij willen u dan ook weer van harte uitnodigen om op maandagavond 19 november weer gezamenlijk 
de school in sint-sfeer te brengen. We gaan dan versiering ophangen, schilderen en knutselen. 
 
We starten om 19.30 uur en proberen rond 21.00 uur klaar te zijn. 
 
Voor koffie/thee met wat lekkers wordt gezorgd! 
 
Middels onderstaand briefje kunt u zich opgeven. Graag inleveren bij de leerkracht van uw kind. 
 
Met een hartelijke groet, 
 
De Sint-commissie. 
(Aanspreekpunt: Juf Marcella of juf Tineke) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Opgavestrookje Sinterklaas-knutselavond op 19 november. 
 
 
Naam: ------------------------------------------------------- 
 
Leerling in groep:----------------------------- 
 
 
(Inleveren bij leerkracht van uw kind) 
********************************************************************************* 

https://www.attc-tafeltennis.nl/super-tafeltennis-event/
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Team Johannes Postschool 

 
 
 


