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Volgt u ons al!
20-03 OV overleg 20.00 uur
20-03 Groep 8 op kamp, uitzwaaien groep 8 leerlingen
27-03 MR overleg 20.00 uur
Terugblik
De vakantie zit er weer op en wij hopen dat u er allemaal van heeft genoten. Vorige week
maandag hadden de kinderen nog een extra vrije dag en ging het team alweer van start, met de
vierde studiedag van dit schooljaar. Het thema van deze studiedag was ‘Hoe staan we ervoor?’
en met het hele team hebben we de resultaten van de CITO toetsen besproken en onze plannen
voor de komende periode gemaakt. Een vruchtbare dag, waarbij veel inspiratie bij elkaar is
opgedaan. We hadden er dan ook allemaal zin in om afgelopen dinsdag weer aan de slag te gaan
met de kinderen!
Peuteropstap
Afgelopen vrijdag is het project “Peuteropstap” gestart. Dit is een samenwerking tussen de
Peuteropvang van Skippy/Pepijn en de Johannesschool. Onder begeleiding van een pedagogisch
medewerker van Skippy/Pepijn en een onderwijsassistent van de Johannesschool( juf Judith),
gaan de kinderen één uur per week op vrijdagochtend kennismaken met de school en al
spelenderwijs kunnen zij zo alvast een beetje wennen aan de routines van de basisschool.
De naam Peuteropstap is gekozen omdat het een opstapje is naar de basisschool en omdat de
peuter letterlijk samen op stap gaan naar de basisschool. Met de Peuteropstap wordt de
pedagogische omgeving in de voorschoolse periode met de basisschool verbonden. De peuters
doen hun eerste ervaringen in de basisschool op met een vertrouwde begeleider. Aan de
driejarigen wordt hiermee een langere wenperiode aan de basisschool aangeboden. Bovendien
werken school en kinderopvang/peuteropvang samen om de kinderen een goed programma aan
te bieden waarmee gezamenlijk een doorgaande ontwikkeling tot stand komt.

De Typetuin
Op maandag 13 maart 2017 is de typecursus weer van
start gegaan.
We wensen alle kinderen die meedoen veel succes!

Op donderdag 16 maart hebben wij weer mee
gedaan aan de Kangoeroewedstrijd, een
wereldwijde reken- en wiskundewedstrijd, die dit
jaar in ruim 60 landen (met ruim 6,5 miljoen
deelnemers!) wordt gehouden. Dat is werkelijk uniek! In Nederland namen in 2016 ruim 138.500
leerlingen op bijna 2300 scholen deel. De wedstrijd is geschikt vanaf groep 3 van de basisschool
t/m 6 vwo van de middelbare school. De kangoeroe komt uit Australië en dat geldt ook voor de
Kangoeroewedstrijd. In 1980 werd daar voor het eerst zo'n soort wiskundewedstrijd
georganiseerd. Het gigantische succes inspireerde enkele Franse wiskundigen ook zoiets te doen.
Als eerbetoon aan de Australiërs doopten ze hun wedstrijd ''Kangoeroe''. De Kangoeroewedstrijd
heeft als doel kinderen te laten ervaren dat wiskunde heel leuk en uitdagend kan zijn, voor
iedereen op zijn eigen niveau. Je hebt een gezond stel hersens en het kan geen kwaad die eens
te laten kraken. Ontdek dat je meer kunt dan je zelf dacht. Bovendien kun je ook nog prijzen
winnen!

Van 20 t/m 24 maart is het de landelijke
Week van de Lentekriebels.
In deze week krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 8 elke
dag een les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit uit
de digitale lesmethode Kriebels in je buik, passend bij de leeftijd en belevingswereld van de
kinderen. De lessen dragen eraan bij dat kinderen een positief zelfbeeld en vaardigheden
ontwikkelen op het gebied van weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Aandacht voor deze

thema’s op jonge leeftijd zorgt er ook voor dat kinderen en jongeren geen of minder risico’s
nemen, als ze eenmaal gaan experimenteren met seksuele relaties. Relationele en seksuele
vorming binnen het basisonderwijs omvat meer dan alleen informatie over lichamelijke
veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, liefde, relaties en
omgangsregels. Daarom past deze vorming goed binnen alle groepen. Groep 8 krijgt -naast de
lessen uit de methode Kriebels in je buik- op nog een les seksuele voorlichting van
jeugdverpleegkundige Elisa Verleg van jeugdgezondheidszorg (JGZ).
Voor meer informatie over deze week kunt u kijken op www.weekvandelentekriebels.nl.

Gastlessen van muziekverening EXCELSIOR in groep 5

De wereld digitaliseert in rap tempo. Dat heeft gevolgen voor de wijze waarop we met geld
omgaan. Jongeren nemen eerder deel aan het economische verkeer. Zij moeten op jonge leeftijd
al zelfstandig financiële keuzes maken. Het vroeg aanleren van verantwoord financieel gedrag is
dan ook essentieel in de samenleving van de 21e eeuw. Immers jong geleerde is oud gedaan!
Wijzer in geldzaken organiseert daarom voor de 7e keer de Week van het Geld. Dit is een jaarlijks
terugkerend initiatief om kinderen in het basisonderwijs te leren omgaan met geld.
De Johannesschool doet al een aantal jaren mee met deze Week van het Geld.
In groep 7 zal er een gastles worden gegeven van de bank. In de andere groepen zal er in deze
week of in de periode daarna extra aandacht besteed worden aan het omgaan met geld.

OP 28 –2-2017 IS GEBOREN SAAR
DOCHTER VAN JUF KATJA
VAN HARTE GELEFICITEERD!

SPORTTOERNOOIEN OP DE JOHANNESSCHOOL
Schoolvoetbal
Ruim 70 jongens en meisjes hebben zich opgegeven voor het
schoolvoetbaltoernooi. De teamindeling, data voor de trainingen (alleen
voor de meiden!), het reglement en andere informatie over het toernooi
vind je op onze website
Korfbal

Op zaterdag 10 juni zal het korfbaltoernooi plaatsvinden op het sportveld van Korfbalvereniging
Avanti aan de Sportlaan. Leerlingen van de groepen 3 t/m 8 kunnen zich hiervoor opgeven.
De groepen 3, 4 en 5 spelen van ong. 9.00 tot ong. 12.00 uur, aansluitend de prijsuitreiking. De
groepen 6, 7 en 8 spelen van ong. 13.00 tot ong. 16.00 uur, aansluitend de prijsuitreiking.
De kinderen uit groep 3 spelen een aangepast spel, het "Schots Korfbal". Ga naar onze website
voor spelinformatie.
Wil je mee doen? Meld je dan uiterlijk 7 april a.s. aan via johannesschoolsport@outlook.com en
vermeld daarbij de volgende informatie:
 naam kind
 groep
 telefoonnummer & e-mailadres ouder
 wil je vader en/of moeder coachen?
 zit je op korfbal?
LET OP!
 Je aanmelding is pas definitief wanneer je een bevestiging hebt ontvangen.
 Zonder begeleiding kan een team niet mee doen.
 Meester Ronald bepaalt de teamindeling. Na de bekendmaking kunnen er geen wijzigingen
meer aangebracht worden.
Sportieve groeten van
Ronald Struijk (leerkracht gymnastiek)
Debby Henskes (moeder van Stan, gr. 5 en Brenda, gr.6)
Kim Scheffelaar (moeder van Dean, gr. 4)
johannesschoolsport@outlook.com
Bekijk ook onze website

Nieuws uit de parochie
Palmpasen
Op Palmzondag 9 april lopen we tijdens de viering, die om 9.15 uur begint, met de palmpaasstokken in
optocht door de Joannes de Dooperkerk. We hopen dat er weer veel kinderen willen meelopen. Wil je
ook een palmpaasstok komen maken? Dat kan op woensdag 5 april van 15.00 – 16.30 uur in het
Prinsesje. Alle kinderen zijn welkom, maar wel mét een ouder!
Om een inschatting te kunnen maken hoeveel materiaal we nodig hebben, willen we graag dat je
je van te voren aanmeldt. Dat kan op: blijfditdoenpijnacker@gmail.com (Graag vermelden:
naam en leeftijd)
Mocht je nu niet kunnen op woensdag 5 april, dan kun je natuurlijk ook thuis een
palmpaasstok versieren. De palmpaasstokken liggen achterin de kerk, of je kunt er
eentje ophalen bij het parochiesecretariaat.
Om deze stok te versieren heb je volgens de traditie het volgende nodig: wit en rood
crêpepapier, palmtakje (krijg je in de kerk op zondag 9 april), broodhaantje, hartje, 2 mandarijnen,
pinda’s, 30 rozijnen en 12 paaseieren.
Tijdens een groot gedeelte van de viering hebben de kinderen een eigen programma en na de
viering kun je de palmpaasstok geven aan iemand die een extraatje goed kan gebruiken, omdat hij
of zij ziek of alleen is. Of iemand die het op dit moment niet zo breed heeft. Mocht je niemand kunnen
bedenken, dan kun je hem ook afgeven bij één van de vele zieke mensen in de Keijzershof. Na de viering
kun je bij de leiding een adres ophalen.
Het kinderkoor zingt met Palmpasen onder leiding van Mario Kind.
Wil jij óók meezingen? Dat kan! De repetities zijn op zaterdag van 09.30 - 10.30 uur op de
bovenverdieping van het Parochiehuis. Je kunt je opgeven via de mail bij Annie van der
Burg, annievdburg@outlook.com.
Werkgroep Gezinsviering
Ingezonden mededelingen

POORTKAMP – Beleef het Poortkamp in Duckstad
In de zomervakantie organiseert de Poort een gezellige kampweek voor de
jeugd in Pijnacker en omstreken. Om mee te gaan met het Poortkamp, hoef
je geen lid te zijn van de Poort. Iedereen van 6 t/m 12 jaar (groep 3 t/m 8 van de basisschool) kan
dus mee met ons op kamp!
Ons kamp duurt een week. We geven je alvast een kleine indruk: in het kamphuis slaap je in een
stapelbed, we gaan zwemmen, het bos in, zingen, knutselen, sporten, spelletjes spelen en heel veel
lol maken. Naast het algemene thema is er ook altijd een Bijbels thema. Dit thema wordt
uitgewerkt in de dagopeningen, de kampdienst en een aantal avondsluitingen. De kampweek
wordt afgesloten met een Bonte Avond. Op deze Bonte Avond worden de optredens verzorgd
door de kinderen. De avond eindigt met een knallende kinderdisco.

Voor de jongste kinderen worden een aantal activiteiten aangepast, zodat zij overal volop aan mee
kunnen doen op hun eigen niveau. Voor de oudste kinderen is er 's avonds een extra programma
als de jongste kinderen op bed liggen.
Dit jaar vindt het kamp plaats van zaterdag 5 augustus t/m zaterdag 12 augustus. Dit doen we al
voor de 49ste keer. Dus houd de vijfde week van de zomervakantie vrij! Je zult veel avonturen
beleven met o.a. Willy Wortel, Goofy, Kwik, Kwek en Kwak. Het wordt een onvergetelijke week
in Duckstad!
Voor meer informatie en de kosten zie de website van De Poort: www.depoortpijnacker.nl of stuur
een e-mail naar: poortkamp@depoortpijnacker.nl . Voor meer informatie kunt u natuurlijk ook
even bellen naar onze contactpersoon Arina Kroeze (015-369 9797).
Schrijf je snel in, want Duckstad is zo vol!
Groetjes, De Kampleiding
Extra bijlagen;
Maatjes en mentorproject
Gezinsrelaties na scheiding

