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De agenda
woensdag 22 september
woensdag 29 september
vrijdag 1 oktober
woensdag 6 oktober

Sportdag voor de groepen 1/2
Reserve sportdag voor de groepen 1/2
Studiedag alle leerlingen zijn vrij.
Start van de Kinderboekenweek

Beste ouders en verzorgers van de St. Jan,
De Schoolstraat
Afgelopen donderdagmiddag stonden ze er ineens:
de paaltjes, die ervoor zorgen dat onze leerlingen en
hun ouders veilig naar school of naar huis kunnen gaan.
Alle ouders en ook de mensen de gemeente, bedankt
voor jullie inzet.
Maar paaltjes zijn maar paaltjes
Uiteindelijk zijn het de mensen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van een ieder
én voor een prettige sfeer op straat.
- Ga dus niet met je auto langs de paaltjes over de stoep rijden
- Rijd dus niet met je auto tegen het verkeer in vanaf de Admiraal de Ruyterweg
- Blijf niet onnodig stil staan op de rijbaan.
Maar ook:
- Zet je bakfiets niet op de rijbaan.
- Fiets veilig met de gewone fiets of met je bakfiets.
De afgelopen weken zagen we bovenstaande regelmatig gebeuren. Kortom probeer een
beetje rekening te houden met een ander.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Het nieuwe protocol – quarantaine – de GGD
Zoals u weet gaat aanstaande maandag het nieuwe protocol in. Bij één besmetting hoeft
niet meer de hele klas in quarantaine. Dat is fijn, want de afgelopen vier weken moesten
er vier groepen in quarantaine. Ook al ging het soms maar om een paar dagen. Het
levert veel gedoe op voor iedereen.
Hoe het nieuwe protocol er precies uit gaat zien, is – helaas – nog niet bekend. Het gaat
dan om naaste contacten. Als het gaat om je buurman of buurvrouw in je tafelgroepje
dan is dat duidelijk, maar kinderen ontmoeten elkaar ook op de gang, tijdens het
buitenspelen en de gym.
Wij hopen – en verwachten - dat de GGD hiermee pragmatisch omgaat.
Gelukkig kunnen we dit schooljaar weer
informatie momenten houden met de
leerkrachten en de ouders van de klas.
Ook de individuele kennismakingsgesprekken vinden volop plaats.
Na afloop van het gesprek mag u natuurlijk
best een rondje lopen door de school.
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De jaarlijkse feesten en activiteiten
Leerkrachten en ouders bereiden samen onderstaande feesten en activiteiten voor. De
ouders/verzorgers van een bepaalde klas zijn gekoppeld aan een activiteit. Samen met
de betrokken leerkrachten wordt de activiteit georganiseerd. De leerkrachten zullen t.z.t.
contact met u opnemen.
In onderstaand schema ziet u de indeling van de activiteiten:
Activiteit
Sportdag 1/2
Sinterklaas
Kerstmis
Voorleesontbijt
Carnaval
Pasen
Sportdag 3 t/m 8
Afscheidsavond

ouders/verzorgers uit groep
1/2
3
1/2 en 4
6
7
5
3 t/m 8
8

Klassenouders
Een klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers van
de kinderen uit de klas. Iedere groep heeft één of twee klassenouders.
Klassenouders coördineren activiteiten in en buiten de klas ter ondersteuning van de
leerkracht. Daarnaast probeert de klassenouder zoveel mogelijk ouders/verzorgers te
betrekken, enthousiast te maken en te houden om zo de betrokkenheid bij school te
vergroten.
We streven ernaar om één tot twee klassenouders per groep te hebben. In een
kleutergroep is het prettig om een ouder uit groep 1 en een ouder uit groep 2 te hebben.
Een klassenouder biedt zich aan voor het gehele schooljaar en de hulp wordt gegeven op
basis van vrijwilligheid en enthousiasme. Het is echter geen vrijblijvende taak: er wordt
wel een actieve inzet verwacht.
De klassenouder(s) en leerkracht houden contact met elkaar. De afspraken hierover
worden in onderling overleg gemaakt. Aan het begin van het schooljaar is het prettig om
een gesprek in te plannen, zodat je verwachtingen naar elkaar kunt uitspreken: wat je
inbreng is en wat je wilt en kunt betekenen als klassenouder.
Het is fijn als een klassenouder meedenkt en initiatieven toont, maar hij/zij houdt
daarover altijd contact en overleg met de leerkracht.
Het is ook mogelijk om met de klassenouders van hetzelfde leerjaar iets gezamenlijk te
organiseren zoals een lentefeest bij de kleuters of een afscheidsfeest in groep 8.
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Een klassenouder kan (in overleg met de leerkracht) de volgende taken op zich nemen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Behulpzaam zijn bij het opzetten en organiseren van activiteiten voor de groep,
zoals: excursies, uitstapjes, een groepsfeest, verjaardag of afscheid van de
leerkracht, enz.
Ouders benaderen om iedere week na een vakantie en -indien extra nodig- luizen
te controleren.
De leerkracht kan een beroep doen op de klassenouders voor assistentie in de
groep bij deze activiteiten.
Gezamenlijk met ‘collega’ klassenouders de versieringen regelen bij bijvoorbeeld
Sinterklaas, Kerst, Carnaval enz.
Aandacht besteden aan het wel en wee van de groep, bijv. bij ziekte, geboorte
en/of andere gebeurtenissen.
Ouders van nieuwe leerlingen betrekken bij school
De klassenouders vervullen geen rol in het bemiddelen bij conflicten in de klas
tussen leerlingen, ouders en/of leerkracht. Je kunt evt. ouders verwijzen naar de
leerkracht.
Communicatie tussen de klassenouders en leerkracht verloopt doorgaans via de
mail.
Klassen-app
Elke groep heeft een klassen-app. De klassenouder
regelt dit. Deze app gebruiken we voor het delen van
informatie vanuit de school en de ouders. Dus niet
voor bijvoorbeeld vakantiefoto’s.
De leerkracht zelf zit niet in de klassen-app.
Het komt voor dat in de klassen-app iemand ‘ergens
wat van vindt’ – vervolgens roept een mening weer
vragen op, enzovoorts.
Wij hebben liever dat als u vragen heeft, u
de leerkracht of ons (de directie) zelf benadert in
plaats van het uit te zetten in de klassen-app.

Pak je Kans
Op https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/regelingenalfabet/scholierenvergoeding-aanvragen/ vindt u veel informatie over de vergoedingen
die Amsterdam heeft voor scholieren.
Ook kan het handig zijn om een stadspas voor uw zoon of dochter aan te vragen voor
bijvoorbeeld het betalen van de ouderbijdrage of andere zaken.
Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds
Wellicht kun u in aanmerking komen voor een vergoeding als uw zoon of dochter wilt
dansen, sporten of een muziekinstrument bespelen.
Op https://www.jongerencultuurfonds.nl/aanvrag en/aanvraag-voor-mijn-kinderen/en
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/ amsterdam-sport/ vindt u meer informatie.
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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 – kerstmaaltijd 21
december (’s middags vrij) - 4 februari - 14 april – 24 juni.
Met vriendelijke groet,
Jan Bakker & Dieneke Blikslager
directie van de St. Jan.
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