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Hoera vakantie!!!!

en gelukkig blijven de strandstoelen niet leeg.
Iedereen van groot tot klein heeft zijn of haar vakantie verdiend.
Geniet ervan!
Morgen begint om 15.15 uur
de zomervakantie voor de leerlingen.
Alweer is er een schooljaar om.
Een bewogen jaar.
We kijken even terug:
- De verbouwing: je zou het bijna vergeten.
-

Corona: lockdown - quarantaines – kijken wat mogelijk is (groep 8 en 7 meer
fysiek les) – digitaal lesgeven (duidelijk geleerd van de eerste lockdown) –
lesgeven en tegelijk ook de noodopvang verzorgen door de leerkrachten – ouders
buiten de school - schakelen en nog eens schakelen voor iedereen tot op de dag
van vandaag. Groep 6b is nu op een heel vreemde (vervelende) manier met de
vakantie begonnen. Vanwege een besmetting moesten de leerlingen vandaag
worden opgehaald en in quarantaine.

-

Best wel veel leerkrachten waren één of meerdere dagen thuis vanwege testen –
opvang van hun kinderen – verkouden. Ons ziekteverzuim was net als de jaren
hiervoor rond de 1% en gelukkig is geen klas naar huis gestuurd, vanwege een
tekort aan leerkrachten.

-

De prestaties van de leerlingen zijn op schoolniveau voor de diverse vakken ruim
voldoende tot goed. Wat wel opvalt, is dat meer kinderen minder goed bewegen.
Een mooie uitdaging voor iedereen om in de zomervakantie daarmee alvast wat te
doen.

-

De schoolreisjes zijn goed verlopen. Gelukkig waren de afscheidsavonden bijna
weer normaal. Op onze speelplaats hebben we gezellig gegeten met de ouders en
de kinderen van groep 8. Live de musical kijken, zat er helaas nog niet in.

De verbouwing
In de zomervakantie wordt de speelzaal voorzien van een nieuwe vloer en nieuwe
wandbekleding. Het hoofdtrappenhuis wordt nog opgeknapt en we krijgen een lift tot de
tweede verdieping.
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Naschoolse activiteiten
Wellicht vindt u het leuk / zinnig om iets met kinderen te doen naschooltijd? Dat kan zijn
creatief – werken met de naaimachine – fotografie of ???
Natuurlijk krijgt u hier een vergoeding voor.
Voor meer informatie kunt u terecht bij j.bakker@askoscholen.nl

Dichters in de Dop in Midzomer Mokum
Ons Poëzieproject Dichters in de Dop wordt verlengd! De
gemeente organiseert dit jaar voor de tweede keer
MidzomerMokum (https://midzomermokum.nl ) en we zullen
met het project op de programmering staan.
Kinderen uit heel Amsterdam kunnen dus onze route komen
lopen en van onze dichtkunsten genieten.
Wat een compliment voor ons allemaal!
Heel wat leerlingen leverden gedichten in na het lopen van de speurtocht. Aris (3B),
Casper (4A), Sam (4B) en Hannah (7B) wonnen ieder een dichtbundel. Gefeliciteerd
allemaal!
En aan al onze Dichters in de Dop willen we graag zeggen dat we supertrots zijn op alle
prachtige woorden, vrolijke en gevoelige zinnen en poëtische vondsten. Volgend
schooljaar dichten we verder, samen met een echte dichter. Wie houden we nog even
geheim…
Tot slot het winnende gedicht van Hannah.
Alle andere ingeleverde en winnende gedichten hangen vanaf vrijdag achter de
schoolramen:
Ze waren op letterjacht in hun hoofd, om wensen te vinden
Alle wensen schreef ik op papier
Alle wensen van het nu en het hier
Kon ik ze maar roepen
Stil terugroepen
Ik zag alle stille woorden staan
En liggen in het gras van het hier heel ver vandaan
Kon ik ze maar spreken
Dan had ik hun wensen geloofd
Ik zag alle stille wensen staan
Hun stemmen zacht verdoofd
Vandaag mocht ik luisteren naar mijn eigen wens.
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Vakantievriendjes
Traditiegetrouw hebben de groepen 5 een
vakantievriendje gemaakt. Deze vriendjes vieren de
vakantie met de kinderen mee.
Na de zomer -in groep 6- delen zij hun avonturen
met elkaar en met ons.
We wensen de vriendjes veel plezier.

Het overblijven
We zoeken nog vrijwilligers (ouders – opa’s/oma’s – oudleerlingen) die ons willen helpen.
U kunt zich opgeven bij j.bakker@askoscholen.nl
Een nieuwe jaarkaart of strippenkaart.
U kunt deze nu alvast aanschaffen voor het nieuwe schooljaar. De prijzen zijn niet
veranderd.
- Een jaarkaart = 205 euro
- 64 strippen = 84 euro
- 32 strippen = 45 euro
- 16 strippen = 26 euro
Het bedrag kunt u overmaken op: NL88 INGB 0651 5792 52 ten name van ASKO inz St.
Janschool NSA. Wilt u bij de overschrijving de naam van uw zoon of dochter en de groep
vermelden?
Het vakantie rooster voor schooljaar 2021/ 2022 ziet er als volgt uit.
de eerste dag

de laatste dag

herfstvakantie

16 oktober

24 oktober

kerstvakantie

24 december

9 januari

voorjaarsvakantie

19 februari

27 februari

Pasen

15 april

18 april

meivakantie

23 april

8 mei

Hemelvaart

26 mei

27 mei

junivakantie

4 juni

12 juni

zomervakantie

15 juli

28 augustus

Onze studiedagen zijn op: 1 oktober – 3 december alleen de middag – 4 februari
14 april – 24 juni.
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Tot slot
Willen wij iedereen bedanken voor zijn of haar inzet voor onze
leerlingen.
Geniet van de vakantie en voor de leerlingen van groep 8 en de
verhuizers: Veel succes op jullie nieuwe school.
Onze nieuwe kalender krijgt u in het begin van het nieuwe
schooljaar.
In het laatste weekend van de vakantie krijgt u o.a. informatie over
het: nieuwe protocol voor het basisonderwijs en het halen en
brengen.
Met vriendelijke groet,
Jan Bakker & Dieneke Blikslager
directie van de St. Jan.
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