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Krabbel van de directeur 

Wij zijn alweer een week aan de slag en hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van 
een heerlijke vakantie. Ik was wel even bang dat voor veel gezinnen de vakantie anders 
zou verlopen, want het aantal ziekmeldingen op vrijdag 24 februari was enorm hoog. 
Hele gezinnen waren ziek thuis op die vrijdag. Ik was even bang dat het virus jullie 
vakantie zou gaan bepalen, maar hopelijk hebben jullie genoten van de 
winterspo…..ehhh voorjaarsvakantie. 

Fijn om alle kinderen weer op school te zien komen. Ze vinden snel hun draai weer en de 
routines van de groep starten direct. Wij zien alleen weer heel veel ouders de school in 
komen in de ochtend. Dat is niet verboden, maar niet nodig. Vooral in de gangen bij 
groep 3 en 4 is het erg druk, terwijl die plekjes in de school krap zijn. Onze leerlingen zijn 
zelfstandig genoeg om zelf de jas en tas op te hangen en naar de klas te gaan. Tijdens de 
corona-periode ging dat ook goed. Wij, als ouders, vinden het vaak nog nodig of leuk om 
mee te gaan. Ook zien wij ouders dan jassen en tassen ophangen. Dat helpt de 
leerlingen niet in zelfstandig worden (ps.: ze zijn het nl. al!). 
Daarom weer even een dringend verzoek om alleen mee naar binnen te komen als er 
echt een probleem is. Neem buiten afscheid en laat de leerlingen alleen naar binnen 
gaan.  

Ze worden ook zo snel groot of ik word oud, het is maar hoe je het bekijkt! Mijn eigen 
kinderen noemden mij dinsdagochtend een ‘Boomer’, omdat ik iets verkeerd deed op 
Instagram, een bovenbouwleerling vroeg mijn geboortedatum en zei: je komt dus uit 
een andere eeuw! Tijdens een observatie in groep 5 deed ik even mee met een 
Energizer (Just Dance) en kreeg ik daarna, in de les, de zin te zien van een leerling: ‘De 
coole directeur’. Een hele goede zin, een lidwoord, een bijvoeglijk naamwoord en een 
zelfstandig naamwoord. Dat was het lesdoel. De juf blij en ik ging die dag met een 
glimlach weer naar huis. Van Boomer, naar fossiel, naar cool…….in 1 dag! #genieten 

Groeten, 
Saskia 
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Ouderbijeenkomst  

Op dinsdagavond 21 maart is er een ouderbijeenkomst op school. Wij noemen dat het 
‘JvS Oudercafé’. De koffie en thee staan klaar en op een interactieve manier wil ik graag 
met ouders in gesprek over een aantal onderwerpen. Het leerlingenaantal groeit, maar 
de ruimtes zijn op. Wat zijn de ideeën van de stichting en de school? In welke mate is de 
gemeente betrokken bij de huisvestingsproblematiek op de JvS? Ook het 
huisvestingsplan wil ik deels delen met jullie. 
Ik wil de schooltijden bespreken en uitleg geven over mogelijke wijzigingen in 
schooltijden. Wij willen de schooltijden voor alle leerlingen gelijktrekken en dat heeft 
consequenties voor de onderbouw, maar ook voordelen op langere termijn.  
Wij zijn als team bezig met het ontwikkelen van een nieuw schoolplan, daarvoor willen 
wij graag input van ouders. Hoe zien jullie de school? Wat zijn kansen voor de JvS? 
Welke kwaliteiten zijn zichtbaar voor ouders? Waar moeten wij zeker mee doorgaan? 
Jullie mening is dus van groot belang. Er zullen altijd onderdelen zijn waar ouders geen 
of weinig inspraak in hebben, maar elkaar informeren en meningen delen helpt ons om 
een goed schoolplan te schrijven en de ontwikkelingen passend te maken. En een 
studiedag op de vrijdag voor de voorjaarsvakantie is misschien een heel goed idee…… J.  
Er komt een verslag van deze avond in de volgende Juliaandacht. 
Ik nodig jullie (via social schools) uit om naar het ‘JvS OuderCafé’ te komen! 

Agenda  

  

21 maart Studiedag; alle kinderen zijn vrij 

21 maart  20.00-21.00 uur ‘JvS Oudercafé’: in gesprek met elkaar over 
schooltijden/het aankomende schoolplan/de kansen en 
kwaliteiten van en voor de JvS. 

7 april Goede Vrijdag , alle leerlingen vrij 

10 april Tweede Paasdag; alle leerlingen vrij  

 
 
Verslag van de ouderbijeenkomst (van Wijs in Voeding) van  21 februari 2023 
 
Tijdens de ouderavond op 21 februari jl. zijn we samen met ouders van de JVS de diepte 
ingegaan rondom voeding. Hoe werkt de spijsvertering ook alweer en welke invloed 
heeft suiker op onze (spijs)vertering?  
Wat zijn belangrijke aandachtspunten in je gezin rondom voeding, hoe zorg je ervoor dat 
je zoon of dochter meer voeding accepteert èn hoe hou je het gezellig aan tafel?  
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Daarnaast zijn we etiketten gaan lezen, in gesprek gegaan en konden veel vragen 
beantwoord worden. Voordat we het wisten was de tijd alweer om!  
 
De reacties van de aanwezigen: “Heel erg leuk, veel informatie gekregen.” “En zonder 
oordeel naar het publiek.”  “Fijn die nieuwe inzichten qua ontbijt en lunch.” 
 
Alle aanwezigen kregen een boekje mee die zij kunnen lezen samen met hun kind of zelf 
kunnen gebruiken als achtergrondinformatie. Wil je ook graag dit boekje en/of het 
boekje van de vorige ouderavond (met recepten en variatietips voor in de 
lunchtrommel) ontvangen? Mail ons dan op wijsinvoeding@outlook.com  
 
Onze website, Instagram- en Linkedin pagina zijn nog in aanmaak, maar als je het leuk 
vindt kun je ons alvast gaan volgen en zullen we je op de hoogte houden van nieuwe 
activiteiten van Wijs in Voeding! 
 
 
Groetjes Daniëlle, Astrid en Wendy 
 


