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schooljaar 2020-2021      18 - september - 2020 

 

Startgesprekken 

We kijken terug op prima startgesprekken. Blije gezichten van alle partijen. Blije kinderen die hun verhaal 

kunnen doen, blije ouders, die eindelijk de klas hebben gevonden waar hun kind(eren) al een aantal weken 

naar toe ging(en). Ook blije leerkrachten die de gezichten eindelijk konden koppelen aan de kinderen.  

Fijn dat we de gesprekken aangepast hebben kunnen voeren. We zullen de wijze met de teamleden 

evalueren. Heeft u nog tips, op of aanmerkingen, voelt u zich gerust vrij om deze met ons te delen.  

 

Aankomend jaar zullen er meer creatieve flexibele oplossingen nodig zijn, bij vele activiteiten, 

contactmomenten etc. Dank u voor uw begrip, medewerking en support.  

 

 

TUINGROEP VERSTERKING gezocht 

De tuingroep gaat morgenochtend weer aan de gang in de 

tuinen van de school, met prachtig weer. Heeft u een momentje 

om morgen aan te sluiten en te helpen zou dat super zijn. Ze starten 

om 8.00 uur. Ook als u later kunt bent u uiteraard van harte 

welkom. 

Vrijdag studiedag 

 

Komende vrijdag zijn jullie kinderen vrij en is het team op school aan het werk. In de ochtend wordt een start 

gemaakt met een nieuwe wijze van analyseren, het stellen van doelen en het creëren van een passend 

aanbod voor jullie kinderen. Een onderwerp dat als een van de speerpunten een terugkerende thema is op 

studiemomenten in dit schooljaar. 

’s Middags staat een bijeenkomst in het thema van de Vreedzame 

school door de Onderwijsbegeleidingsdienst op de agenda. De 

laatste teambijeenkomst in het kader van de introductie van deze 

methode.  

 

Schoolgids 

Wat vinden we belangrijk? Hoe werken we? De Schoolgids versie 2020-2021 vindt u terug op onze site. Deze 

is ook te benaderen via onderstaande link.  

https://05iqpausjohannesschool-live-b090a9dae18-e38b08e.aldryn-media.io/filer_public/17/30/1730eddf-

6911-4432-9fec-ce29b5b22782/schoolgids_2020-2021_.pdf 

In principe delen we geen papieren versie uit. Mocht u deze toch graag ontvangen dan kunt u hiertoe een 

verzoekje sturen aan ons. 
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