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Agenda
28 september
30 september

vrijdag 23 september 2016

05 oktober
06 oktober
07 oktober
10 oktober
12 oktober
13 oktober
14 oktober

Start verkoop Kinderpostzegels
Schoolfotograaf
Afscheid meester Jacques
Start Kinderboekenweek
Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen
Openmiddag voor alle opa’s en oma’s van 14.15 tot 15.15 uur
Boekenmarkt
Kijkavond Kinderboekenweek
speelgoedmiddag groep 1-2

17 oktober- 21 oktober

Herfstvakantie

Terugblik
Ondanks het warme weer, het leek soms wel zomervakantie, hebben de kinderen hard gewerkt
aan de (hoofd)vakken rekenen, taal en lezen. Echter naast deze vakken gebeurt er zoveel meer
op school. Hieronder een kleine impressie.

Vrijdagtheater groep 1-2-3-4
Bezoek aan
Avalex door
groep 5-6-8

Prinsjesdag in groep 8

Bezoek aan de
voorstelling van Woeste
Willem door groep 2
Kinderpostzegels
Woensdag 28 september gaan de kinderen uit de groep 8 weer om 12.00 uur op pad om
kinderpostzegels te verkopen. Kinderen helpen kinderen; zowel
leeftijdsgenootjes uit Nederland als in het buitenland. Dit doet Stichting
Kinderpostzegels Nederland al vele jaren. Ieder kind verdient het om
naar school te gaan en zijn talenten te ontwikkelen. Met de
Kinderpostzegelactie zetten vele kinderen zich in om andere kinderen te
laten leren. U kunt alleen via een machtiging betalen en niet met contant
geld. Op woensdag 9 november worden de kaarten en postzegels bij u
bezorgd. Namens alle kinderen alvast dank voor uw bestelling
Voortgangsgesprekken en rapporten nieuwe stijl
Tijdens de studiedag hebben de leerkrachten met elkaar gesproken over de invulling van de
rapporten nieuwe stijl en de opzet van de voortgangsgesprekken. De voortgangsgesprekken
vinden plaats in de week na de herfstvakantie op 25 en 27 oktober.
U krijgt hiervoor binnenkort een uitnodiging met een bijbehorende brief met extra informatie.
Voor de ouders van kinderen uit groep 8 zullen de gesprekken in de week van 21 november
plaatsvinden, na hun eerste rapport. Zij ontvangen tijdens dit gesprek tevens het voorlopig
schooladvies.
Gevonden voorwerpen
Donderdag 6 en vrijdag 7 oktober liggen de gevonden voorwerpen weer uitgestald in de
Viertonde. Wilt u even komen kijken of er nog iets van u of uw kind tussen ligt. Alles wat niet
opgehaald wordt, gooien we weg of schenken we aan een goed doel.

Nieuws van de Oudervereniging
Vrijdag 30 september komt de schoolfotograaf bij ons op school om
weer de mooiste foto’s van alle kinderen te maken. Als achtergrond
is dezelfde steigerhouten achtergrond gekozen als de afgelopen
jaren.
Zoals voorgaande jaren het geval was, mogen broertjes en zusjes die
ook op de Johannesschool zitten met elkaar op de foto. Voor
broertjes en zusjes die nog niet op de Johannesschool zitten geldt
dat zij niet op de foto mogen.
We hopen op mooi weer, zodat de klassenfoto’s buiten genomen
kunnen worden.

Kinderboekenweek 2016: ‘Voor altijd jong”

Van woensdag 5 oktober tot en met vrijdag 14 oktober viert de Johannesschool de
Kinderboekenweek. Dit jaar staan de opa’s en oma’s centraal en gaan we met de kinderen
grootmoederstijd verkennen. We hebben een leuk afwisselend programma met o.a. een
gezamenlijke opening, een bezoekje van de ouderen uit de Weidevogelhof, opa’s en oma’s die
op school een uurtje mogen meedraaien in de groep van hun kleinkind , kinderen uit de
bovenbouwgroepen die gaan voorlezen aan de kinderen uit de onderbouw, een boekenmarkt
waarbij kinderen boven kunnen verkopen en kopen, de kijkavond op donderdag 13 oktober en
een gezamenlijk afsluiting.
Op maandag 10 oktober zijn alle opa’s en oma’s van harte uitgenodigd om van 14:15 tot 15:15
een les te volgen in de groep van hun kleinkind. De invulling van die les zal per groep verschillen.
We willen u vragen om bij de leerkracht van uw kind op te geven of uw kind een opa of een oma
heeft die graag mee wil komen?
Voor de boekenmarkt die plaatsvindt op woensdag 12 oktober mogen de kinderen die boeken
willen verkopen deze op maandag 10 oktober meenemen naar school. De kinderen van groep
1/2 en groep 3 mogen op 12 oktober vanaf 11:45 naar de boekenmarkt om iets te kopen als ze
dat willen en de kinderen van groep 4 t/m 8 mogen dit vanaf 12:00 uur.
Donderdag 13 oktober is de Kijkavond op school. Deze begint om 18:30 en duurt tot 20:00.
Alle leerlingen mogen op deze avond verkleed komen als opa, oma of in kleding uit
grootmoederstijd. De leukst verklede kinderen maken kans op een prijsje!

Spaaractie bij boekhandel Van Atten:
Al jaren doen wij als school zaken met de plaatselijke boekhandel Van Atten.
Dit jaar hebben we de handen in één geslagen om een leuke spaaractie te
houden. Hoe werkt het:
 U koopt in de kinderboekweek (van 5-10 tot 16-10) een kinderboek bij Van
Atten.
 Het bonnetje van deze aankoop levert u in in de daarvoor bestemde bus in
de Viertonde.
 Voor 20 % van het totaalbedrag van deze bonnen mogen wij als school
boeken uitzoeken voor de schoolbieb.

Jaarlijkse ALV
Afgelopen dinsdagavond was het weer zover: de jaarlijkse ALV van de oudervereniging. Alle ouders waren
voor deze avond uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst is er uiteraard teruggekeken naar de OVactiviteiten van het afgelopen jaar, maar vooral vooruitgekeken naar het komende schooljaar waarin
weer veel festiviteiten op de kalender staan.
Bestuurswisselingen
Tijdens deze bijeenkomst is officieel afscheid genomen van
oud-bestuursleden Debby Henskes, Dennis van Os en
Natalie Holtslag.
We zijn verheugd een nieuwe ouder te verwelkomen in het
OV-bestuur:
- Linda Bross ,moeder van Maaike gr. 8 en Jeroen gr. 5.
Linda zal tevens de functie van penningmeester
overnemen van Dennis van Os.
Contributie oudervereniging 2016-2017 vastgesteld
Ook de financiën incl. begroting voor komend jaar zijn
besproken. De contributie voor schooljaar 2016-2017 is
ongewijzigd gebleven en vastgesteld op € 42,50 per leerling.

Deze contributie kunt u over maken naar bankrekeningnummer NL23INGB0003133094 t.n.v.
Oudervereniging VD RK Basisschool Johannes te Pijnacker o.v.v. de voor- en achternaam van
uw kind(eren). Wilt u deze bijdrage vóór 28 oktober 2016 overmaken? Bedankt alvast!

Nieuws uit de Parochie
Gezinsviering
Op zondag 25 september vindt er weer een gezinsviering plaats.
Tijdens deze viering zal het kinderkoor Belle Noci zingen en Pastor
Kuipers zal de viering leiden.
Dit schooljaar beginnen de diensten in Pijnacker om 9:15 uur.
We hopen weer veel gezinnen in de kerk te zien!
Wil je ook een keer helpen tijdens een viering met voorlezen of collecteren? Of zijn er ouders die
het leuk vinden om ons te helpen in de voorbereiding?
Mail dan naar: bertenjessica@gmail.com
De volgende gezinsvieringen zullen plaatsvinden op:
- 30 oktober 2016
- 27 november 2016
- 24 december 2016 (Viering op Kerstavond met Kerstspel door kinderen)
INGEZONDEN MEDELINGEN

Kinderboeken- en spellenbeurs
Zaterdag 8 oktober 9:00 - 12:00 uur
Clubhuis PWV zwembad de Viergang, Noordweg 77A, Pijnacker
Herken je dit?
Staat jouw boekenkast ook vol met boeken waar de kids niet
meer naar omkijken? En zijn ze al een tijdje toe aan andere
gezelschapsspelletjes? Dan is het hoog tijd om eens lekker op
te ruimen en plaats te maken voor iets nieuws!
Hoe werkt het?
Bij de kinderboeken- en spellenbeurs kun je kinderboeken,
games en gezelschapsspellen door ons laten verkopen.
Je vraagt hier een verkoopnummer aan en levert je spullen in op vrijdag 7 oktober tussen
16.00 en 19.00 uur. De verkoopprijs bepaal je zelf. De ingeleverde boeken en spellen
worden op zaterdag 8 oktober tussen 09.00 en 12.00 uur door onze vrijwilligers verkocht.
Voor jou natuurlijk dé kans om zelf te komen kijken wat voor leuks er is om je collectie
boeken, games of spellen mee uit te breiden.
De opbrengst van de verkoop wordt verdeeld: 70% is voor jou, 30% is voor de
Kinderboeken- en spellenbeurs, die op haar beurt een jaarlijks wisselend, lokaal doel op het
gebied van kinderwelzijn ondersteunt. Dit jaar is dit het Syndroom van de Lach.
Dus kom snuffelen voor leuke, nieuwe spellen en boeken en ondersteun tegelijkertijd
het Syndroom van de Lach. We zien je graag op 8 oktober!
Kijk voor meer informatie, spelregels en het aanvragen van een verkoopnummer op onze
website: www.kinderboekenspellenbeurs.weebly.com

