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In deze informatiegids & kalender
vindt u alle praktische informatie over
de Sint Janschool. Ongeveer één keer
per maand wordt de nieuwsbrief per
e-mail aan u verzonden.
Ook op internet & social media zijn we
te vinden:
Website:
www.st-janschool.nl
Bezoek ook onze facebookpagina.

Adressen & telefoonnummers

Meer informatie over de school en de
wijze waarop wij werken is te lezen in
onze schoolgids. Deze is in te zien op
onze website. Mocht u een papieren
exemplaar willen, dan is deze op te
halen bij de administratie.

R.K. Sint Janschool
Oude Postweg 55-57
7557 DA Hengelo
Tel.
074-2914073
info@st-janschool.nl
www.st-janschool.nl

Mochten er na het lezen van deze
informatiegids nog vragen overblijven,
dan kunt u natuurlijk altijd op school
terecht.

Bestuur Dr. Schaepmanstichting
Enschedesestraat 68
7551 EP Hengelo
Tel.
074-2424545
info@drschaepmanstichting.nl
www.drschaepmanstichting.nl

We maken er weer een fijn schooljaar
van.
Met vriendelijke groeten,
Team Sint Janschool

•
•

Directie:
Pascal van den Bos, directeur
Tel.
074-2914073
06-55357166
maandag t/m vrijdag
p.vandenbos@st-janschool.nl

Teamleden zijn te bereiken via het
centrale telefoonnummer van school
of via de mail.
Bouwcoördinatoren:
Bianca Reuvekamp
groepen 1 & 2 (tijdelijk ook groepen 3)
dinsdag, donderdag & vrijdag
b.reuvekamp@st-janschool.nl
Petra Neuber
groepen 6, 7 & 8
(tijdelijk ook groepen 4 & 5)
dinsdag t/m donderdag
p.neuber@st-janschool.nl
Onderwijsondersteunend personeel:
Stella Morbeck
administratief medewerker
maandag t/m vrijdag
s.morbeck@st-janschool.nl
Ereliye Mutlu
schoolassistent
maandag t/m vrijdag
e.mutlu@st-janschool.nl
Jan Sasse
conciërge
maandag t/m vrijdag
j.sasse@st-janschool.nl

Intern begeleiders (leerlingenzorg):

Cultuurcoördinator / creatieve vakken:

Marga Botterhuis
groepen 1 & 2
maandag, dinsdag, donderdag &
vrijdag (ochtenden)
m.botterhuis@st-janschool.nl

José Kole
j.kole@st-janschool.nl

groep 1b
Margaretha van den Einde
maandag t/m woensdag
m.vandeneinde@st-janschool.nl

Creatieve vakken:
Adèle Veldboer
a.veldboer@st-janschool.nl

Francine Plecht
donderdag & vrijdag
f.plecht@st-janschool.nl

Leescoördinatoren:

groep 2a
Jacky Vaanholt
maandag t/m woensdag
j.vaanholt@st-janschool.nl

Annet ten Holt
groepen 3 t/m 8
maandag, dinsdag, donderdag &
vrijdag
a.tenholt@st-janschool.nl

Debbie Althof
d.althof@st-janschool.nl

Karolien Sengers
talentontwikkeling / verrijkingsgroep
maandag & dinsdag
k.sengers@st-janschool.nl

Riette Bisschop
r.bisschop@st-janschool.nl

werkgroep ICT

Vertrouwenspersonen:

René Gort, Carolien Kasifa & Ingrid
Kramer
ict@st-janschool.nl

Jacky Vaanholt
j.vaanholt@st-janschool.nl

Schoolopleiders
Jos Keur (PABO)
j.keur@st-janschool.nl
(met pensioen vanaf 15 december
2017)
Jacky Vaanholt (PABO, ROC)
j.vaanholt@st-janschool.nl

Vera Heimann
v.heimann@st-janschool.nl

Ans Wolthuis
a.wolthuis@st-janschool.nl

Leerkrachten:
groep 1a
Yvonne Assink
maandag t/m woensdag
y.assink@st-janschool.nl
Ans Wolthuis
woensdag t/m vrijdag
a.wolthuis@st-janschool.nl

Lotte Nijman
(valt in voor Miriam Horstman)
donderdag & vrijdag
l.nijman@st-janschool.nl
groep 2b
Ingrid Kramer
maandag t/m woensdag
i.kramer@st-janschool.nl
Bianca Reuvekamp
donderdag & vrijdag
b.reuvekamp@st-janschool.nl
groep 2c
Vera Heimann
maandag t/m vrijdag
v.heimann@st-janschool.nl
groep 3a
Carolien Kasifa
maandag t/m woensdag
c.kasifa@st-janschool.nl

Mirjam Holsbeek
donderdag & vrijdag
m.holsbeek@st-janschool.nl
groep 3b
Anita ter Brugge
maandag, donderdag & vrijdag
a.terbrugge@st-janschool.nl
José Kole
maandag t/m woensdag
j.kole@st-janschool.nl
groep 4a
Milou Spekenbrink
maandag t/m woensdag
m.spekenbrink@st-janschool.nl
Elke Mulder
donderdag & vrijdag
e.mulder@st-janschool.nl
groep 4b
Riëtte Bisschop
maandag & dinsdag
r.bisschop@st-janschool.nl
Debbie Althof
woensdag t/m vrijdag
d.althof@st-janschool.nl
groep 4c
Janneke Schepers
maandag & dinsdag
j.schepers@st-janschool.nl
Brigitte Jeuring
woensdag t/m vrijdag
b.jeuring@st-janschool.nl

groep 5a
René Gort
maandag t/m vrijdag
r.gort@st-janschool.nl

groep 6b
Jorie Groote Wassink
maandag t/m woensdag
j.grootewassink@st-janschool.nl

Esther Olde Hendrikman
leerkracht in opleiding
donderdag & vrijdag
e.oldehendrikman@st-janschool.nl

Eline Schulten
(vervanging ouderschapsverlof Jorie
Groote Wassink tot medio juni)
donderdag & vrijdag
e.schulten@st-janschool.nl

groep 5b
Claudia Dekkers
maandag t/m donderdag
c.dekkers@st-janschool.nl
Myrthe Rekers
(ook vervanging Claudia Dekkers)
maandag t/m vrijdag
m.rekers@st-janschool.nl
groep 5c
Anique Mallens
maandag t/m vrijdag
a.mallens@st-janschool.nl
Jos Keur
woensdag
j.keur@st-janschool.nl
groep 6a
Marleen Kleissen
maandag t/m woensdag
m.kleissen@st-janschool.nl
Marlous Otten
(vervanging Mariette Kamphuis)
donderdag & vrijdag
m.otten@st-janschool.nl

groep 7a
Linda Eijssink
maandag, dinsdag, donderdag &
vrijdag
l.eijssink@st-janschool.nl
Petra Neuber
woensdag
p.neuber@st-janschool.nl
groep 7b
Sharell Mentink
maandag t/m vrijdag
s.mentink@st-janschool.nl
groep 8a
Karin Damhuis
maandag t/m vrijdag
k.damhuis@st-janschool.nl
groep 8b
Adèle Veldboer
maandag t/m woensdag
a.veldboer@st-janschool.nl
Marlous Arnold
woensdag t/m vrijdag
m.arnold@st-janschool.nl

Schooltijden & gymrooster

Schooltijden
We werken volgens een
continurooster
Groep 1 t/m 8:
maandag t/m vrijdag 08.30 – 14.15
Bereikbaarheid leerkrachten
Voor aanvang van de les zijn de
leerkrachten bereikbaar om kort iets
door te geven of om een afspraak te
maken.
Tussen 08.30 en 14.15 uur wordt er
les gegeven en zijn de leerkrachten
niet bereikbaar.
De mailadressen van het team staan
op de voorgaande bladzijden.
Op tijd op school
U begrijpt dat het niet prettig is om
gestoord te worden tijdens de lessen.
Daarom vragen wij ook om ervoor te
zorgen dat uw kind op tijd op school
aanwezig is.
De kinderen mogen ’s morgens om
08.20 uur naar binnen.
Afmelden
Als uw kind niet op tijd, of helemaal
niet op school kan komen, geef dit dan
altijd door voordat de school begint.
Dit kan ook via onze website.
Vergeet niet om uw kind ook af te
melden voor de BSO. U
Telefoonnummer school:
074-2914073

Kinderen in de klas brengen
De eerste weken van het schooljaar
mag u uw kind gerust naar binnen
brengen. Vooral in de onderbouw
willen de kinderen dat graag. Wilt u er
wel voor zorgen dat u om 08.30 uur,
dus voor aanvang van de lessen, de
klas verlaten heeft. De gangen en het
lokaal raken anders al gauw te vol en
voor kinderen wordt het afscheid dan
moeilijker.
Na de informatieavonden mogen
alleen de ouders van de kinderen van
groep 1 de kinderen in de klas
brengen, in groep 2 mag dit tot aan de
kerstvakantie.
Op deze manier zorgen we voor rust in
school en kunnen de lessen op tijd
beginnen.
Uiteraard kunt u even meelopen naar
de klas als u iets moet doorgeven aan
de leerkracht of een afspraak wilt
maken.
Gymrooster
De tijden zijn bij benadering, het kan
zijn dat kinderen al eerder vertrekken
naar de gymzaal of iets later weer
terug zijn op school.
Gymzaal Merelweg:
dinsdag
08.30 – 09.30
09.30 – 10.30
10.30 – 11.30
13.15 – 14.15

groep 4c
groep 2b
groep 3a
groep 2c

Merelweg (vervolg)
woensdag
08.30 – 09.30
09.30 – 10.30
11.00 – 12.00
13.15 – 14.15
donderdag
08.30 – 09.30
09.30 – 10.30
11.30 – 13.00

groep 5c
groep 5a
groep 5b
groep 4b
groep 2a
groep 3b
groep 6b

Gymzaal Havezatenlaan:
woensdag
08.30 – 09.45
groep 7b
09.45 – 10.45
groep 6a
10.45 – 12.00
groep 7a
13.15 – 14.15
groep 8b
donderdag
10.30 – 11.30
groep 4a
13.15 – 14.15
groep 8a
De leerkrachten informeren ouders als
de gymtijden aangepast worden i.v.m.
Fit2Swim of andere sportactiviteiten.
Gymkleding groep 1 & 2:
De kinderen gymmen in de speelzaal
op school. Ze gymmen in hemd en
onderbroek. Wel moeten de kinderen
gymschoenen (zonder veters, met
geribbelde, niet zwarte zolen) op
school hebben. Het is de bedoeling
dat de kinderen de schoenen zelf aan
doen. Wilt u regelmatig controleren of
de schoenen nog goed passen en ze
voorzien van naam.

Gymkleding groep 3 t/m 8:
De kinderen moeten op de dagen dat
ze gym hebben aparte gymkleding
meenemen naar school. Zonder deze
kleding mogen ze niet meedoen aan
de gymles. Ze hebben nodig: shirt &
gymbroek (of gympakje) en
gymschoenen (niet met zwarte zolen).
Vanaf groep 5 douchen de kinderen na
afloop van de gymles. Hiervoor
moeten ze een handdoek meenemen.
Fit2Swim, zwemlessen voor groepen 3
t/m 8:
Ook dit schooljaar nemen alle groepen
3 t/m 8 deel aan het Fit2Swim
programma van Hengelo sport in het
Twentebad.
Door Fit2Swim wordt de zwemvaardigheid en conditie van kinderen
vergroot.
Zie voor meer informatie:
www.hengelosport.nl
Op de dagen dat de kinderen naar het
zwembad gaan moeten ze
zwemkleding en een handdoek
meenemen naar school.
De leerkracht zorgt ervoor dat u weet
wanneer de Fit2Swim lessen zijn en
hoe het vervoer geregeld wordt.

Vakantierooster &
vrije dagen
Schoolvakanties
Herfstvakantie
23-10-2017 t/m 27-10-2017
Kerstvakantie
25-12-2017 t/m 05-01-2018
Voorjaarsvakantie
26-02-2018 t/m 02-03-2018
Paasweekend
30-03-2018 t/m 02-04-2018
Koningsdag
27-04-2018
Meivakantie & Hemelvaart
30-04-2018 t/m 11-05-2018
e
2 Pinksterdag
21-05-2018
Zomervakantie
23-07-2018 t/m 31-08-2018
Vrije dagen
Veel vrije dagen zijn voor of na een
schoolvakantie:
Maandag 30 oktober 2017
alle leerlingen vrij: studiedag team
Woensdag 6 december
groep 1 t/m 4 vrij: studiedag team
Vrijdag 22 december 2017
alle leerlingen vrij: werkdag team
Vrijdag 23 februari 2018
alle leerlingen vrij: studiedag team
Woensdag 21 maart 2018
groep 1 en 2 vrij: Onderbouw
conferentie
Dinsdag 3 april 2018
alle leerlingen vrij: studiedag team
Donderdag 26 april 2018, alle
leerlingen vrij: studiedag team

Dinsdag 22 mei 2018
alle leerlingen vrij: studiedag team
Vrijdag 1 juni 2018
groep 1 t/m 4 vrij: werkdag team
Maandag 25 juni 2018
alle leerlingen vrij: teamexcursie
Vrijdag 20 juli 2018
alle leerlingen vrij: verhuisdag
Schoolreis groepen 7:
Omdat de kinderen laat terugkomen
van schoolreis mag op donderdag 7
juni groep 7a uitslapen tot 10.30 uur.
Op donderdag 14 juni geldt dit voor
groep 7b
Specifiek voor groep 8:
Donderdagmiddag 12 juli hebben de
kinderen vanaf 12.00 uur vrij (i.v.m. de
wisselmiddag)
Dinsdag 17 juli mogen de kinderen van
groep 8a uitslapen tot 10.30 uur.
Woensdag 18 juli mogen de kinderen
van groep 8b uitslapen tot 10.30 uur
(i.v.m. de afscheidsavonden)

Verlof aanvragen
Vanaf het moment dat kinderen 5 jaar
worden zijn ze leerplichtig en moeten
ze dus naar school. U kunt dan niet
zomaar een kind thuishouden. Dit
geldt uiteraard niet voor ziekte of
bijvoorbeeld dokters- of
tandartsbezoek. Dit dient u wel tijdig
door te geven aan school.
In bijzondere gevallen (gewichtige
omstandigheden) kan de directeur van
de school verlof verlenen buiten de

schoolvakanties om. Bijvoorbeeld bij
overlijden of ernstige ziekte van
familie, huwelijken, huwelijksjubilea
en verhuizing.
Het toekennen van vakantieverlof is
aan zeer strikte regelgeving gebonden
en gebeurt daardoor zelden.
Vakantieverlof moet minimaal twee
maanden voor aanvang van het verlof
aangevraagd worden. Eén van de
voorwaarden daarbij is dat het verlof
nooit in de eerste twee schoolweken
mag plaatsvinden.
Verlof kan alleen aangevraagd worden
door het invullen van een formulier
‘aanvraag vakantie en verlof’. Deze
kan afgehaald worden bij de
administratie of de directeur. Ook
staat het formulier op onze website.
De exacte richtlijnen staan op de
achterzijde van het formulier.
U kunt ook altijd de
leerplichtambtenaar van de gemeente
Hengelo raadplegen. Voor onze school
is dat: Mevrouw T. Nieuwerth, Tel.
074-2459366

Ouderraad &
Medezeggenschapsraad
Ouderraad
Alle ouders die de ouderbijdrage
betalen zijn lid van de
oudervereniging. Die ouders worden
vertegenwoordigd door de ouderraad.
Zij beheren de ouderbijdrage,
organiseren hiervan allerlei
activiteiten voor de kinderen en

dienen als klankbord voor directie en
team.
Natuurlijk organiseert de ouderraad
de activiteiten niet alleen. Samen met
vele ouders van school worden
bijvoorbeeld Sinterklaas, het
kerstfeest en de Koningsspelen
georganiseerd. Ook wordt het oud
papier opgehaald dankzij de inzet van
tientallen vrijwilligers. Met de
opbrengst van het oud papier kunnen
we iets extra’s doen voor de school.
Ouderbijdrage 2017-2018
Tijdens de algemene ledenvergadering
van de OR wordt de definitieve
bijdrage vastgesteld.
De vrijwillige ouderbijdrage is
€ 35,- Dit is inclusief het schoolreisje.
Voor elk kind dat na 1 januari op
school start is er € 10,- korting.
Voor meer informatie over de inning
van de ouderbijdrage kunt u contact
opnemen met de penningmeester van
de ouderraad.
Kampbijdrage:
Voor een leerling in groep 8 wordt
€ 95,- extra in rekening gebracht voor
het schoolkamp. We gaan 4 dagen
naar Ameland.
Dit bedrag wordt via school geïnd in
e
de 2 helft van het schooljaar.
De vergaderdata van de ouderraad
kunt u vinden in de kalender.

Leden ouderraad:
Marije Scharpfenecker, voorzitter
goscharf@home.nl
Noortje Posthuma, penningmeester
noor.peter@live.nl
Monique Oolbekkink, secretaris
moniqueoolbekkink@gmail.com
Martine van den Berg
Rob van der Laan
Marco Muller
Wendy Overbeek
Dawinja Pigge
Suzanne Rijsdijk
Wendy Sanders
Medezeggenschapsraad:
De medezeggenschapraad (MR) heeft
tot taak het schoolbeleid af te
stemmen op wettelijke bepalingen die
zijn vastgelegd in het MR- reglement.
De MR bestaat uit een gelijk aantal
ouders en leerkrachten en vergadert
ongeveer zes keer per schooljaar. De
MR is vertegenwoordigd in de
Gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR) van de
Dr. Schaepmanstichting. De directie
vraagt aan de MR advies of
instemming over beleidszaken.
De belangrijkste punten waarover wij
meedenken zijn: het formatieplan,
financiën, voor-, na-, en
tussenschoolse opvang, schoolplan,
huisvesting , Arbo-zaken en

overige onderwerpen die door de
directie en het College van Bestuur
aan worden gedragen.
De vergaderdata kunt u vinden in de
kalender.
Leden MR:
Oudergeleding:
Linda Roetgerink, secretaris
linda-roetgerink@hotmail.com
Sonja Krosman, GMR lid
Kim Veldhuis
Demis Wassink
Personeelsgeleding:
Riëtte Bisschop, voorzitter
r.bisschop@st-janschool.nl
Vera Heijmann
Ingrid Kramer
Anique Mallens, GMR lid

Overige informatie
Activiteiten
In samenwerking met de ouderraad
organiseren we diverse activiteiten
voor onze leerlingen. Rond de
feestdagen is er altijd veel te doen in
en om de school.
In het kader van kunst & cultuur
maken we elk jaar weer een keuze uit
het aanbod van de gemeente en er
zijn diverse (culturele) projecten waar
we aan deelnemen.

Ook dit jaar wordt Sing Jan
georganiseerd, een fantastisch
liedfestijn.
Natuurlijk zijn er ook veel sportieve
activiteiten. Naast onze eigen
Koningsspelen kunnen de kinderen
deelnemen aan diverse
schoolsporttoernooien en sportdagen.
Ook voor ouders/verzorgers zijn er
activiteiten. We maken graag gebruik
van uw hulp maar we nodigen u ook
uit voor ShowJeWerk van uw kind,
bijzondere momenten op school of de
jaarvergadering van de ouderraad en
MR.
Buitenschoolse opvang (BSO)
In Hengelo hebben de gezamenlijke
schoolbesturen en de gemeente
besloten om samen een sluitend
aanbod te realiseren voor de
buitenschoolse opvang. Wij werken
heel nauw samen met de Kleine Beer.
Maar uiteraard bent u vrij in de keuze.
U moet als ouder/verzorger zelf
contact zoeken met deze organisaties.
Zij informeren u over kosten, locatie
en vervoer ed. Aanmelding bij een
kinderopvangorganisatie betekent
niet automatisch dat een kind
geplaatst wordt.
Eerste Heilige Communie
In groep 4 worden de kinderen
voorbereid op de Eerste Communie. U
kunt uw kind hiervoor opgeven. In
samenwerking met ouders/verzorgers
wordt invulling gegeven aan de

voorbereiding hiervan. Dit gebeurt
door de Communiewerkgroep i.s.m.
de Goede Herder parochie.
Eten & Drinken
Alle kinderen nemen dagelijks een
schone theedoek mee, deze wordt
gebruikt als ‘ tafelkleedje’ Zo kunnen
de kinderen eten en werken aan een
schone tafel.
Lege verpakkingen worden weer
meegegeven naar huis, zo houden we
het afval op school beperkt.
In de ochtendpauze moet uw kind iets
te eten en/of te drinken mee hebben
gekregen. Dit geeft weer nieuwe
energie om verder te kunnen.
Houdt het echter beperkt! Een appel,
een boterham of een bekertje
drinken.
Voor de middagpauze nemen de
kinderen een lunch mee en iets te
drinken.
De tassen mogen ’s ochtends onder de
kapstok worden neergezet.
Denk even aan het zetten van de
naam op tassen, bekers en bakjes.
Als het warm weer is, is het raadzaam
om bijv. een koelelement in de tas te
stoppen en rekening te houden met
wat er meegegeven wordt aan eten en
drinken.

Fietsen mee naar school
Kinderen die niet op redelijke
loopafstand van school wonen,
kunnen op de fiets komen. Deze kan
neergezet worden tussen de rekken.
Het is niet toegestaan om fietsen,
skelters, steppen ed. in school te
stallen.
De school is niet aansprakelijk voor
schade aan, of diefstal van de fiets. (of
andere vervoersmiddelen)
Kinderen mogen niet op de
speelplaats fietsen.
Steps, Heely’s, Skeelers, Oxboards…
Kinderen komen op allerlei manieren
naar school. In school moeten
kinderen schoenen dragen. Heely’s en
andere schoenen met wieltjes zijn
verboden. Dit i.v.m. de veiligheid, we
hebben veel trappen in school. Het
meenemen van dit soort zaken is altijd
voor eigen risico.
Foto & video opnamen
Tijdens veel activiteiten op school
worden foto’s gemaakt. Deze worden
gebruikt voor de website, social media
en de nieuwsbrief. Ook worden er
video-opnamen gemaakt van
klassensituaties. Deze worden
gebruikt om ons onderwijs te
verbeteren.
Mocht u bezwaar hebben tegen het
publiceren van deze foto’s of het
gebruiken van de video-opnamen dan
kunt u dit schriftelijk aangeven bij de
directie.

Bij veel schoolactiviteiten maken
ouders foto’s of filmopnames, steeds
vaker ook met smartphones. Het is
natuurlijk leuk om uw eigen kinderen
vast te leggen en dit te delen met
anderen. We willen u er op wijzen dat
niet alle leerlingen op de foto mogen
en dat het daarom niet toegestaan is
om zelf gemaakte opnames, waarop
andere kinderen staan, te plaatsen op
social media of internet.
Gevonden voorwerpen
Kinderen raken wel eens wat kwijt.
Alle gevonden voorwerpen worden
bewaard door juf Ereliye.
Een aantal keer per jaar geven we,
alle spullen die niet opgehaald zijn,
aan een kledinginzameling.
Hoofdluis
Na elke vakantie worden alle kinderen
van onze school door ouders
gecontroleerd op hoofdluis.
Via de klassenouder of de leerkracht
wordt u op de hoogte gebracht welke
dag dit is.
Op deze dagen vragen we u om de
kinderen geen gel in de haren te
(laten) doen en om het haar los (of in
een paardenstaart) te dragen (dus
geen vlechten ed.)
Kinderen hoeven zich niet te schamen
als ze neten of hoofdluis hebben. Het
hoort er (jammer genoeg) een beetje
bij.
Door regelmatige controle hopen we
hoofdluis vrij te blijven. Is er bij uw

kind toch hoofdluis of neten
gevonden, dan zullen wij u zo snel
mogelijk informeren. We verwachten
dat u dezelfde dag maatregelen neemt
om de hoofdluis te bestrijden. Als een
kind veel luizen heeft dan wordt
gevraagd om het kind gelijk te
behandelen en dus op te halen van
school.
Tevens kunt u van ons informatie
krijgen om hoofdluis goed en effectief
te bestrijden.
Informeren van ouders
We vinden het erg belangrijk om
ouders/verzorgers goed en tijdig te
informeren over de gang van zaken op
school en hoe kinderen zich
ontwikkelen op school.
Naast deze gids geeft de schoolgids
een goed beeld van onze school. Deze
is te vinden op onze website.
Daarnaast zijn er de nieuwsbrieven en
de website die u op de hoogte
houden.
Twee keer per jaar wordt u
uitgenodigd door de
groepsleerkracht(en) om over het
welzijn en vorderingen van uw kind te
e
praten. Dit is in de 3 schoolweek en in
e
februari na het 1 rapport. In
november en aan einde van het
schooljaar zijn er gesprekken op
aanvraag.
Aan het begin van het schooljaar
organiseren we informatieavonden,
waarin er uitleg wordt gegeven over
het werken in de groep.

Natuurlijk kunt u altijd op school
terecht als u vragen heeft.
Leerkrachten hebben geen tijd om u
vlak voor aanvang van de lessen te
woord te staan, er wordt dan een
afspraak gemaakt. Het beste kunt u na
schooltijd even langskomen, er is dan
meestal meer tijd.
We horen het graag als u goede of
minder goede ervaringen heeft. We
willen altijd samen tot een oplossing
komen.
Inval in de groepen
In het geval van ziekte of afwezigheid
van de leerkracht komt er een
invalleerkracht in de groep. Mocht de
ziekte of afwezigheid langer duren dan
een week dan worden
ouders/verzorgers van de betreffende
groep hiervan middels een e-mail op
de hoogte gesteld.
Het lukt niet altijd om (tijdig) een
invaller te krijgen. In dat geval wordt
een groep verdeeld over andere
groepen. In uitzonderlijke gevallen
moeten we besluiten om een groep
naar huis te sturen. Dit is gelukkig tot
op heden nog niet gebeurd. Hiervan
worden ouders/verzorgers altijd
vooraf op de hoogte gesteld. De
eerste dag van afwezigheid van de
leerkracht vangen we altijd zelf de
groep op.
Instromen in groep 1
Als uw kind 4 jaar is mag het naar
school. Voor het eerst naar school
gaan is soms best spannend, voor

ouders/verzorgers maar vooral voor
het kind. Daarom geven we de
mogelijkheid om een tweetal
dagdelen te komen wennen op school.
Zo kan er kennis worden gemaakt met
de leerkracht en de andere kinderen
uit de groep.
Samen met de ouders wordt de beste
instroomdatum gezocht. Meestal is dit
e
de maandag na de 4 verjaardag of, als
deze verjaardag in een vakantie valt,
de eerste schooldag daarna. Ook in
periodes met veel schoolactiviteiten
of afwijkende schooltijden,
(bijvoorbeeld in december met
Sinterklaas en Kerst) wijken we hier
van af.
In de maand voor de zomervakantie
zijn er geen wenmomenten of
instroommomenten meer. Dit omdat
kinderen anders twee keer moeten
wennen. Eerst in de groep waarin ze
nog even zitten voor de vakantie en
dan in de nieuwe groep na de
vakantie.
Deze kinderen worden wel
uitgenodigd voor de wisselmiddag. Dit
is een middag vlak voor de
zomervakantie waar alle kinderen
kennismaken met de nieuwe groep en
de nieuwe leerkracht.
Jeugdgezondheidsdienst (GGD)
Als vervolg op de bezoeken aan het
consultatiebureau vinden er twee keer
in de basisschooltijd onderzoeken
plaats door de
jeugdgezondheidsdienst.

Het kind wordt in groep 2 en 7 gezien
door een doktersassistente. Er vindt
een check plaats van
gezichtsvermogen, gehoor, lengte en
gewicht.
Het onderzoek vindt plaats op school.
Ouders hoeven niet bij het onderzoek
aanwezig te zijn.
Ouders/verzorgers vullen vragenlijsten
in.
De leerkracht geeft mogelijke
aandachtspunten aan.
Na het onderzoek worden
ouders/verzorgers geïnformeerd over
de bevindingen. (Deze worden in een
dichte envelop meegegeven naar huis)
Kinderen uit de overige groepen
kunnen worden onderzocht als
daartoe aanleiding is. Bijvoorbeeld
een vervolgonderzoek of een
onderzoek op verzoek van school.
Klachtenregeling en
vertrouwenspersoon
Mocht u vragen of advies nodig
hebben, heeft u wellicht een klacht
over de zaken die op school spelen,
dan kunt u het beste als eerste
contact opnemen met de
groepsleerkracht. Mocht dit niet tot
een goede oplossing leiden dan kunt u
ook altijd bij de directie terecht.
Zaken waarover u vragen, advies wilt
of een klacht heeft kunnen
bijvoorbeeld zijn:
(grove) pesterijen, lichamelijk geweld
seksuele intimidatie en seksueel
misbruik en discriminatie.

Mocht het in het uitzonderlijke geval
zo zijn dat u er met school niet uit
komt kunt u zich wenden tot het
schoolbestuur of de
klachtencommissie.
De volledige klachtenregeling ligt ter
inzage op school.
Vertrouwenspersonen
Soms zijn er zaken die op school
gebeuren die je liever in een
vertrouwelijke sfeer wilt bespreken.
Hiervoor heeft de school eigen
vertrouwenspersonen. Samen met
hen kunt u uw zorg of probleem
bespreken en samen werken naar een
mogelijke oplossing.
De vertrouwenspersoon voor de Sint
Janschool zijn Jacky Vaanholt en Ans
Wolthuis.
Mocht het zo zijn dat u liever contact
zoekt met een onafhankelijke
vertrouwenspersoon buiten de school,
dan kan dat ook. In dat geval kunt u
contact opnemen met mevrouw Anne
Overbeek.
Zij is bereikbaar via 06 30642568 en
info@anneoverbeek.nl
Mobiele telefoons
Aan het begin van de les worden deze
op een vaste plek in de klas bewaard.
Het meenemen van telefoons en
andere apparatuur is op eigen risico.
Naam op de spullen
Ter voorkoming van verlies is het
verstandig om alle kleding (jassen,

gymkleding) e.d. van naam te
voorzien. Op die manier kunnen we de
eigenaar snel zijn spullen teruggeven.
Leerlingenraad
Op school hebben we een
leerlingenraad. Uit elke groep 5 t/m 8
wordt een leerling gekozen. Zij
vertegenwoordigen een jaar lang hun
groep.
De leerlingenraad mag mee denken en
meebeslissen wat er op onze school
allemaal gebeurt. Ook wordt vaak hun
mening gevraagd. Bij elke
leerlingenraad zit de directeur, Pascal
van den Bos en juf Petra Neuber.
Ouderhulp
De ouderraad en het team
organiseren samen veel activiteiten op
school. Natuurlijk kan dit niet zonder
de hulp van vele ouders en verzorgers.
Elk jaar hebben we vele handen nodig
bij activiteiten in de klas of op school;
leesouders, biebouders of begeleiding
bij uitstapjes, de sportdag of
bijvoorbeeld het versieren van de
school met feestdagen. Tevens zijn er
veel mensen nodig bij het inzamelen
van het oud papier.
Aan het begin van het schooljaar
wordt tijdens de informatieavonden
gevraagd wie er wil helpen. Via de
nieuwsbrief doen we ook regelmatig
oproepen voor hulp.
Kinderen vinden het ook altijd erg leuk
als hun ouders helpen op school.

Klassenouders
Elke groep heeft twee klassenouders
en een reserve. Aan het begin van elk
schooljaar vragen de leerkrachten wie
dat willen zijn.
De klassenouders helpen bij
activiteiten in de groep (Sinterklaas,
kerst, schoolreis enz.) en regelen
bijvoorbeeld ook de cadeaus voor de
leerkracht(en) als er iets te vieren valt.
Ook coördineren de klassenouders de
hoofdluiscontrole hiervoor doen ze
een beroep op andere ouders en
verzorgers van de groep.
De leerkracht geeft graag meer
informatie over de taak van
klassenouder.
Pedagogisch klimaat
Wij vinden het belangrijk dat alle
kinderen zich prettig voelen op de Sint
Janschool.
We werken preventief aan het
bevorderen van een goed pedagogisch
klimaat en hanteren binnen de school
een aantal gouden regels. Deze zijn bij
de openingsviering gepresenteerd.
“ Je mag zijn wie je bent, een ander
mag dat ook”
“ Help met je talent een ander”
“ Binnen in school is het een
wandelgebied maar buiten hoeft dat
lekker niet”
We volgen de sociaal emotionele
ontwikkeling van de kinderen met
behulp van ons leerlingvolgsysteem.
Gouden weken

De eerste weken van het schooljaar
noemen we de Gouden Weken. Deze
weken staat de groepsvorming
centraal. Juist bij de start van het
schooljaar kunnen we heel gericht
werken aan een goed en veilig klimaat
in de klas. Dit doen we door met de
kinderen afspraken te maken hoe we
met elkaar om willen gaan en welke
regels er moeten zijn om fijn te
kunnen werken. Ook worden er
allerlei werkvormen ingezet om
samenwerken te bevorderen.

In de rapporten van de onderbouw
zijn de observaties van de leerkracht
verwerkt. Vanaf de groepen 3 komt
daar ook de beoordeling va het
schriftelijk werk bij.

Ondanks onze preventieve aanpak
komt pesten ook bij ons op school
voor. Wij onderkennen pesten als een
serieus probleem en hebben een
pestprotocol.
Het pestprotocol beschrijft de diverse
vormen van pesten, wat we kunnen
doen om pesten zo goed mogelijk te
voorkomen, de aanpak van
pestgedrag en welke hulp we bieden
ten aanzien van alle betrokkenen.
Mocht u vermoedens hebben van
pestgedrag, geef dit dan aan bij de
groepsleerkracht of bij de intern
begeleider. Het pestprotocol is te
vinden op onze website.

Reclame
We krijgen als school veel verzoeken
van bedrijven en uitgevers om folders
mee te geven. Als we overal aan mee
zouden werken krijgt u veel
(ongevraagde) reclame thuis.
In plaats van alles mee te geven
leggen we een selectie van de folders
en informatie neer in de hal.

Rapport
De kinderen van de groepen 3 t/m 8
krijgen 2 keer per jaar een rapport
(februari en einde schooljaar).
De groepen 1 en 2 ontvangen hun
rapport aan het einde van het
schooljaar.

Er is veel aandacht voor de sociaal
emotionele ontwikkeling. De
groepsleerkracht geeft uitgebreid aan
wat uw kind laat zien op school.
Ook de resultaten vanuit ons
leerlingvolgsysteem (LOVS-Cito) zijn
opgenomen in het rapport.

ShowJeWerk
Dit jaar hebben we gekozen voor een
iets ander opzet van het bekende
ShowWerk.
Dit jaar presenteert elke (jaar)groep
een talent waarin ze uitblinken of de
leerlingen willen u laten ervaren wat
ze allemaal kunnen op school.
Uiteraard bent u van harte welkom
om te kijken.
De data kunt u vinden in de kalender.
De tijden worden t.z.t. door de
leerkrachten doorgegeven.

De groepen 8 hebben geen
ShowJeWerk. Zij voeren aan het einde
van het schooljaar de eindmusical op.
Schoollied
Bij bijzondere activiteiten en vieringen
zingen we samen ons schoollied.
Melodie: Hoki Poki
Kijk eens goed naar links
En kijk eens goed naar rechts,
Links, rechts, links, rechts
Kijk eens om je heen
We zijn hier met elkaar
Samen staan we sterk
Je kunt het niet alleen!
Refrein:
Samen zijn we de Sint Janschool
Spelen en werken met elkaar
Feesten doen we met z’n allen
We zijn nog lang niet klaar!
Steek je hand omhoog
En zwaai eens naar elkaar
Zwaai hier, zwaai daar
We zwaaien naar elkaar
We zijn nu allen hier
En willen geen geklier
Maar maken veel plezier
Refrein:
Stagiaires, opleiden in de school
Wij werken graag mee aan de
opleiding en ontwikkeling van onze
toekomstige collega’s. Daarom stellen
wij elk jaar stageplaatsen ter
beschikking aan de lerarenopleiding
en opleiding tot onderwijsassistent.

In het kader van de beroepsoriëntatie
of maatschappelijke stage van het
voortgezet onderwijs, lopen er
jaarlijks een aantal scholieren een
‘snuffelstage’ op onze school.
Trakteren op school
Uw kind wil graag trakteren op school
als het jarig is. Houdt u de traktatie
alstublieft eenvoudig en gezond: een
versierd stukje kaas of worst is al een
grote traktatie
Informeert u bij de groepsleerkracht
of er kinderen met een kleurstof- of
voedselallergie in de groep zitten. Het
zou fijn zijn met hen rekening te
houden.
Veilig naar school
Samen met u willen we er voor zorgen
dat alle kinderen veilig naar school en
weer naar huis kunnen gaan. Op
school is een werkgroep actief die
verkeersveiligheid als continu punt
van aandacht heeft. Iedereen wil
natuurlijk dat zijn of haar kind veilig
naar school kan.
Auto’s zorgen voor de meeste drukte
en dus onveiligheid op straat. Op de
kruisingen bij school stoppen vaak
ouders/verzorgers die hun kind(eren)
uit laten stappen.
Dit zorgt voor onoverzichtelijke
situaties. Zowel voor kinderen die op
deze kruising fietsen of oversteken
maar zeker ook voor de kinderen die
uit de auto komen.
Het liefste willen we dat de kinderen
lopend of met de fiets op school

komen. Dit zorgt voor minder auto’s
dus minder gevaar.
Uiteraard begrijpen we dat kinderen
ook met de auto gebracht worden.
We vragen dan het volgende:
Parkeer de auto alleen waar dat mag.
Dit mag nooit op of nabij een kruising.
Als u uw kinderen alleen laat
uitstappen, ook dan geldt: doe dit niet
op of vlakbij de kruising. Rij iets verder
door en stop op een overzichtelijke
plek.
Neem de tijd! “Ik heb haast” is
meestal het excuus om toch op de
kruising te stoppen. Als u ruim op tijd
bent is er altijd wel een parkeerplaats
in de buurt. Het is dan ook leuk om
even mee naar school te lopen.
Als het slecht weer is, of het is nog
donker, hebben kinderen minder
overzicht. Houd hier rekening mee.
Kinderen zien minder gevaar en
kunnen dus altijd onverwacht
oversteken of zien auto’s niet
aankomen.
Klaar-overen:
Dankzij de hulp van vele ouders
hebben we de afgelopen jaren
kinderen veilig laten oversteken op de
Beethovenlaan. We zijn altijd op zoek
naar vrijwilligers die ons team komen
versterken. Voor meer informatie,
neem contact op met Marije
Scharpfenecker.
goscharf@home.nl

Ruimte voor onze kinderen:
Aan het begin en einde van de dag is
het altijd een gezellige drukte rondom
school. We willen een beroep doen op
iedereen die de kinderen haalt en
brengt, om rekening te houden met
elkaar.
Bij het uitgaan van de school wachten
ouders aan de Oude Postweg of aan
de zijkant van de school.
Geef elkaar de ruimte, zet fietsen,
wandelwagens en karren zo neer
zodat iedereen er goed langs kan.
We kunnen en willen het roken in de
openbare ruimte buiten niet
verbieden, maar het zou mooi zijn als
iedereen tijdens het wachten rekening
met elkaar houdt. Zeker als de
kinderen uit school komen.
Tijdens schooltijden mag er op het
schoolplein niet gerookt worden.
Omdat sommige kinderen bang of
allergisch zijn voor honden, moeten
onze viervoetige vrienden buiten
wachten en mogen dus niet in de
school.
Vormsel
In groep 8 worden de kinderen in de
gelegenheid gesteld zich te laten
Vormen. De voorbereiding hierop
wordt door de Goede Herder parochie
georganiseerd voor alle Hengelose
Vormelingen.

