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Krabbel van de directie 

Ik had enorm veel zin in het verkleedfeest en ik had ook hoge verwachtingen! De harde wind 

gooide even roet in het eten, maar wij laten ons niet uit het veld slaan. Alle spellen in de aula  

gezet, de popcornmachine in de keuken, discolampen op het podium en wij konden beginnen! 

Samen met de leerkrachten, ouders van de O.C. en de leerlingen hebben wij een mooie dag 

gehad. Het was onwijs leuk. Wat een feest! De afspeellijst was een goed idee. Wij hebben niet 

alle liedjes kunnen afspelen, want de lijst was heel lang.  Ik geef jullie een top 5 van de meest 

aangevraagde en gedraaide nummers; Links-Rechts/Waterval/GummyBear/Vluchtstrook/ 

Amsterdam. Met de liedjes dreunend in het hoofd zijn wij de vakantie in gegaan. Een weekend 

vol stormen en heel veel regen. Gelukkig eindigde de vakantie met lekker veel zon. Het was 

genieten. Nu zijn alle groepen weer begonnen. Frisse neuzen en geen mondkapje meer op de 

snoet, dat is toch heel prettig. Een aantal groepen beginnen met een nieuw thema. In groep 8 is 

de ingang van de klas verbouwd tot boekenkast. Er hangen fragmenten uit het dagboek van 

Anne Frank op de wanden en gaan ze vanalles leren over de Tweede Wereld Oorlog. Wat is het 

dan heftig om nu beelden te zien van mensen uit de Oekraïne, die te maken hebben met 

luchtalarmen, schuilkelders en militaire gevechten. In 2022? Zo dichtbij? Dan krijg je een hele 

andere afspeellijst met nummers: Freedom/Overcome/Imagine/Fix you/ Nooit meer kind/ 

Zwart-Wit………Give peace a change! 

 

Groeten,  

Saskia 

 

Agenda  

3 maart Kerstmusical gr 7 voor alle ouders (eindelijk!) 

t/m 11 

maart 

Oudergesprekken gr 3 t/m 8 

11 maart Rapport mee ( leerlingen groep 3 t/m 8) 
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Er is er een jarig…….. 

In maart zijn er weer veel kinderen jarig. Ieder kind ontvangt een leuke kaart namens alle 

juffen en meesters. Alvast van harte gefeliciteerd en wij wensen jullie een fijne dag! 

 

Versoepelingen op school 

De versoepelingen zijn aangekondigd en vanaf maandag 28 februari hebben wij meer lucht 

gekregen in de school. Mondkapjes advies is van tafel en ouders mogen weer meer de school in. 

In de Juliaandacht van februari heb ik aangegeven dat wij tot 4 maart met het tijdelijke 

continurooster zullen werken. Dit gaan wij verlengen tot en met 11 maart. Veel leerkrachten 

hebben de komende  weken oudergesprekken gepland vanaf 14.30 uur.  

Vanaf maandag 14 maart schakelen wij terug naar ons "oude" rooster. Vanaf die dag moet u de 

TSO weer regelen via "overblijven met Edith". 

Wij behouden de komende periode nog 1 aanpassing. In de ochtend komen ouders niet de 

school in om de kinderen te brengen. De rust en de ruimte die kinderen nu hebben in de gangen 

is de reden van dit besluit. Binnen het team zullen wij deze aanpassing nog evalueren. 

 

Binnen het team is een grote meerderheid voor het invoeren van een continurooster. 

Leerkrachten ervaren een enorme rust voor de leerlingen binnen de school, de organisatie en 

het onderwijs. De laatste periode van het tijdelijke continurooster is anders georganiseerd. 

Leerkrachten en leerlingen hebben een half uur pauze.  De leerlingen spelen buiten met TSO-

medewerkers. Dit heeft een positief gevoel gegeven. Op deze manier invullen van een 

continurooster ziet 76 % van de leerkrachten wel zitten. Daarnaast heb ik mailtjes en berichten 

van ouders ontvangen over de fijne ervaringen met het continurooster.  

Deze signalen kan ik niet naast mij neerleggen. Ik heb de MR laten weten wat er speelt binnen 

het team en de vragen die ik krijg van ouders over het continurooster. De komende maanden wil 

ik gaan onderzoeken of een continurooster wenselijk is voor de JvS. Daarin is de stem van de 

ouder en de leerkracht heel belangrijk.  Binnenkort zult u meer horen over dit onderwerp. 
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Leerplichtambtenaar 

Op 31 januari heb ik de leerplichtambtenaren op bezoek gehad. Het doel was kennismaken en 

een kleine controle. Twee keer per jaar komen zij de verlofaanvragen bespreken. Welke 

aanvragen zijn goedgekeurd en waarom? Welke aanvragen zijn afgekeurd? Wij hebben te maken 

met een leerplichtwet. Soms kan een kind vrijstelling krijgen van de leerplicht, dit gebeurt alleen 

in uitzonderingsgevallen. Denk aan een begrafenis of een huwelijk. Het kan ook voorkomen dat 

een kind door lichamelijke of psychische oorzaken geen onderwijs kan volgen. Wilt u verlof 

aanvragen, dan kunt u bij mij een formulier vragen. Daar staat alle informatie op die u nodig 

heeft om een goede aanvraag in te dienen. Heeft u vragen, dan kunt u mij altijd aanspreken of 

mailen. 

 

Ouderfeest 

Gaat het dan echt gebeuren? Sinds ik op de JvS werk hoor ik al over “ het Ouderfeest”. 

Met de aankondiging van de versoepelingen kwam ook het ouderfeest op de agenda. 

Zet u  1 juli in de agenda? Dan gaan wij een feestje bouwen!!!! 

U hoort op een later moment meer over het ouderfeest.  

 

 

 

 

Kennismaken met ………. 

In januari kreeg ik een mailtje in mijn box van Joran. Hij wilde komen werken op de JvS. Joran is 

een oud-leerling en kijkt met veel plezier terug op zijn tijd op school. Joran is 27 jaar oud, heeft 

het syndroom van Down en zocht een passende plek op een school, want daar heeft hij  

ervaring mee. Na een goed sollicitatiegesprek is besloten dat onze conciërge Herman 

wel een assistent kan gebruiken. Iedere dinsdag van 9.00-13.00 uur is Joran bij ons op school 

voor diverse werkzaamheden.   

 

 

Welkom op de JvS Joran! 


