NIEUWSBRIEF
40e jaargang nr. 6
Agenda
14 november
16 november
18 november
21 november
02 december

vrijdag 11 oktober 2016

Informatieavond groep 8 19.30 uur
Groep 2 vrijdag
Vrijdagtheater groep 5 t/m 8
Start week van de mediawijsheid
Sinterklaasviering , continurooster

Terugblik
Het schoolontbijt was heerlijk en met de hulp van de Lightwise vaders/opa zijn de fietsen van de
leerlingen weer klaar voor de donkere dagen die voor ons liggen de dagen. Bedankt hiervoor!
De wintertijd is ingegaan en Sinterklaas in ons land aangekomen….
We gaan een spannende en sfeervolle periode tegemoet.

Nieuws van de Sinterklaaswerkgroep.
Bij ons op school zullen er de komende tijd diverse activiteiten
plaatsvinden.
Op maandag 14 november om 13.15 uur zal onze school weer
prachtig versierd worden door onze hulpouders.
Hiervoor zijn we wel nog dringend op zoek naar ouders die
ons een handje kunnen helpen!

Zet u ook alvast de volgende zaken in uw agenda?









Maandag 14 november: lootjes trekken voor de surprises in groep 5 t/m 8.
Donderdag 24 november: schoen zetten in de eigen klas.
Woensdag 30 november: surprises inleveren op school. De surprises hoeven in ieder geval niet te
worden ingepakt. De surprises zullen worden tentoongesteld in onze ‘Viertonde’.
De rijmen worden bij de leerkracht ingeleverd met de naam, van het kind waarvoor de rijm is, op
de enveloppe
Donderdag 1 december: versieren van de theaterzaal vanaf 13.15 uur. Aanmelden kan nog steeds
op het bord bij de kleutergroepen of middenbouwingang.
Vrijdag 2 december: Sinterklaasfeest op school. Bij binnenkomst verzamelen de kinderen van
groep 1 t/m 8 zich in hun eigen klas en houden hun jassen aan zodat we snel naar Het Baken
kunnen waar we de Sint zullen verwelkomen. Ook de ouders zijn hierbij welkom.
We hebben deze dag een continurooster tot 14.00 uur. Alle kinderen blijven die dag dus over.

Bladeren ruimen!
Het is weer duidelijk herfst en daarbij hoort het bladeren ruimen. De kinderen vinden het leuk om in de
pauzes met grote schephandschoenen en bezems te helpen de schoolpleinen bladvrij te maken.
Daarnaast hebben we met een groepje ouders deze vrijdagochtend weer geveegd. Waar voor dank! Dit
zorg ervoor dat de kinderen prettig en veilig op en rond de schoolpleinen kunnen spelen.

Natuurlijk zijn nog niet alle bladeren gevallen en zullen we nog een aantal keren de pleinen moeten
schoonvegen.

Zoals iedereen weet maken vele handen licht werk en dus bij deze een oproepje aan alle ouders:
Als u het niet erg vindt om een aantal keren per jaar een uurtje te helpen vegen, geef uw mobiele
nummer en naam dan door aan de leerkracht zodat u kunt worden toegevoegd aan de app-groep van de
OV.
Met vriendelijke groeten,
Het OV-bestuur,
ov@johannesschoolpijnacker.nl

GEZONDE SCHOOL
Gezellig met elkaar
ontbijten!

Heerlijk is het
schoolfruit!

INGEZONDEN MEDELINGEN
Nieuws uit de parochie
Joannes de Dooperkerk, Oostlaan 38 te Pijnacker
Voorbereidingen Eerste Heilige Communie
Op 11 juni 2017 vindt de Eerste Heilige Communieviering in de Joannes de Dooperkerk plaats.
Het lijkt nog ver weg, maar de voorbereiding van de kinderen op de Eerste Heilige Communie gaat op
zondag 27 november a.s. van start, tijdens de gezinsviering, tevens 1e Advent. Net als in de afgelopen
jaren maken we ook nu gebruik van het voorbereidingsproject ‘Blijf dit doen’. De kinderen gaan in acht
bijeenkomsten ontdekken wat het betekent om de Communie te doen. Ze gaan met elkaar in gesprek, we
vertellen verhalen en ze zullen ook creatief bezig zijn. Zo werken we samen met uw kind en u toe naar de
Eerste Heilige Communie viering.
Heeft uw kind de leeftijd bereikt om deel te nemen aan de Eerste Heilige Communie (vanaf groep 4
basisschool) en wilt u uw kind aanmelden voor de voorbereidingen, neem dan contact op met de
Communiewerkgroep. U kunt een mail sturen naar: blijfditdoenpijnacker@gmail.com.
Wij zullen u dan een inschrijfformulier toesturen en eventuele vragen beantwoorden.
Maril Gelauff en Melanie van Spronsen
Communiewerkgroep Pijnacker

