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Nieuwsbrief  7 PJS 

schooljaar 2020-2021      9 oktober - 2020 

 

MR 
De Medezeggenschapsraad (MR) presenteert met trots haar jaarplan voor schooljaar 2020-2021. In dit 

jaarplan vind u informatie terug over wat wij als MR voor uw kinderen, voor de school en voor u willen 

betekenen. Daarnaast treft u ook de MR-speerpunten aan, vergaderdata met onderwerpen en hoe u ons 

kan bereiken. Het jaarplan is ook terug te vinden op de website van de school. Via Onderstaande link komt 

u direct uit bij dit jaarplan. 
https://05iqpausjohannesschool-live-b090a9dae18-e38b08e.aldryn-media.io/filer_public/bf/2b/bf2b0f22-12d1-4996-9094-

91e756ac272b/mr_jaarplan_2020-2021_defversie_10.pdf  

 

Oud Papier laatste zaterdag van de maand - tuingroep 

De laatste zaterdag van de vakantie staat de papiercontainer weer voor onze 

school. Mocht u in de buurt zijn en heeft u nog een doosje staan? Vanaf vrijdag 

16 oktober, later in de middag tot en met zaterdagochtend ongeveer 12.00 uur 

kunt u dit aanleveren.  

Op zaterdag is ook de tuingroep actief, extra handen zijn meer dan welkom. 
 

Vreedzame school 
Deze periode zijn de groepen gestart met het werken aan het tweede thema vanuit de  Vreedzame school. 

Hoe leren wij uw kind conflicten zelf op te lossen. U kunt dit teruglezen door onderstaande link te volgen. 

Wellicht staan hierin tips waar u thuis met uw kind(eren) gebruik van kunt maken.  
https://05iqpausjohannesschool-live-b090a9dae18-e38b08e.aldryn-media.io/filer_public/3a/6d/3a6d0dc1-2ccf-40a1-941d-

89943487d9fd/nieuwsbrief_blok_2_dvs.pdf  
  

Fijne vakantie 

Vanmiddag start de herfstvakantie. Fijn dat het onderwijs gewoon fysiek heeft kunnen plaatsvinden 

zonder dat we groepen naar huis hebben hoeven sturen. Zonder dat medewerkers besmet zijn 

geraakt.  

In november staan nogmaals gesprekken op de agenda. Op school zijn we aan het zoeken naar 

een manier waarop we deze het best kunnen organiseren. Vinden we het nodig om echt alle 

ouders te spreken? Vermijden van risico’s en de extra druk die gevoeld worden door Covid 19 cijfers 

liggen hieraan ten grondslag. Kunnen we vanuit school de ouders vragen waarvan wij het gesprek 

noodzakelijk vinden? Daarnaast de ouders voor wie dat niet geldt de kans geven om aan te geven 

of er vanuit de ouders de wens en noodzaak is om met de leerkracht het gesprek aan te gaan. We 

komen hier snel na de herfstvakantie op terug via nieuwsbrieven.  

Eerst lekker genieten van een weekje vakantie. Hopelijk knapt het weer nog een beetje op zodat 

u lekker naar buiten kunt met de kinderen.  

 

Geniet van een heerlijke week, tot maandag 17 oktober. 
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