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Volgt u ons al!
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Rapport groep 1 t/m 7 meer naar huis
Middag vrij, start voorjaarsvakantie
Studiedag, alle leerlingen vrijdag
10 minuten gesprekken groep 6 en groep 7 met de kinderen erbij
10 minuten gesprekken groep 6 eng roep 7 met de kinderen erbij

Wat vliegt de tijd…… Nog een week te gaan en dan is de voorjaarsvakantie alweer aangebroken.
Stiekem genieten we van de dagen die al wat langer worden; het voorjaar komt eraan!
Volgende ronde voorleeswedstrijd
Op woensdag 15 februari heeft Kasper uit groep 7 in de
volgende ronde van de voorleeswedstrijd voorgelezen. Er
waren in de tweede ronde 13 deelnemers van scholen uit
Nootdorp, Pijnacker en Delfgauw. Van de 13 voorlezers is
Kasper tweede geworden. Wij zijn heel trots op hem.
Afgelopen jaren gingen de twee beste deelnemers door naar
de volgende regionale ronde, maar helaas was het er dit jaar
maar één die doorging. Wel heeft Kasper een prijs ontvangen
daar was hij zelf al heel blij mee.

Geef mij maar een boek!
Sinds vrijdag 10 februari is de actie Geef mij maar een boek weer gestart. Voor €2 kunnen de
kinderen het boek Achtste groepers huilen niet van Jacques Vriens kopen bij de boekhandel.
Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.geefmijmaareenboek.nl
Deze actie loopt door zolang de voorraad strekt. Statiegeldactie groepen 7

Gevonden voorwerpen
Volgende week 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 schenken we aan een goed doel of gooien we
weg.
De Typetuin| schrijf snel in!
Op maandag 13 maart 2017 om 15:30uur gaat de klassikale typecursus van De Typetuin van start
op de Johannesschool. Op dit moment zijn er 6 aanmeldingen voor deze cursus. Om van start te
kunnen gaan zijn/ is er nog 2 inschrijving(en) nodig. Inschrijven kan tot een week voor de start
maar het zou mooi zijn als we nog voor de voorjaarsvakantie uitsluitsel hebben of de cursus door
kan gaan. Interesse?
Inschrijven kan via www.typetuin.nl of bel naar 013-5220579. Zodra de cursus voldoende
aanmeldingen heeft ontvangt u hier persoonlijk bericht over.
Tot slot: Een week voor de 1e les informeren we u over het definitieve doorgaan van de cursus.
Studiedag 6 maart
De maandag na de voorjaarsvakantie zijn de kinderen nog lekker vrij en hebben wij met het team
een studiedag. Het thema van deze dag is: ‘Hoe staan we ervoor?’ Met elkaar gaan we het
jaarplan bespreken, waarbij een onderdeel het analyseren van de midden CITO opbrengsten is.
Aan de hand hiervan zullen onze plannen voor het tweede helft van het schooljaar worden
aangepast. Leren van en met elkaar is hierbij het uitgangspunt en we hopen elkaar op deze dag
ook weer te kunnen inspireren en enthousiasmeren.
Tot zover, we hebben nog een week te gaan, maar toch wensen wij u allemaal alvast

Nieuws uit de parochie
Zondag 19 febr. 09.15 uur

Gezinsviering m.m.v. Belle Noci

Zondag 26 febr. 09.15 uur

Eucharistieviering m.m.v. St. Cecilia

Zondag 4 maart 19.00 uur

Eucharistieviering m.m.v. Salvation

