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Vrijdag 24-3-2017

Volgt u ons al!
27-03 Mr overleg 20.00 uur
13-04 Paasviering en continurooster tot 14.00 ( lunchen op school)
14-04 Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij
17-04 Tweede Paasdag , alle leerlingen vrij

Terugblik

SCHOOLFRUIT
In de week van 10 t/m 14 april (week 15) zal voor de laatste keer het schoolfruit aangeleverd zal
worden. De week erop zullen de kinderen op deze dagen dus weer zelf fruit mee nemen vanuit
thuis, want de fruitdagen blijven op woensdag, donderdag en vrijdag gewoon doorgaan.

PASEN 2017
Pasen komt er weer aan en dat vieren we dit jaar op donderdag 13 april.
Paastakken/ takken van de krulwilg: Met betrekking tot het versieren van de school zijn wij opzoek naar
paastakken/takken van de krulwilg. Mocht u in het bezit zijn, kunt u ze inleveren bij de leerkracht van uw
kind.
Op donderdag 13 april vinden de volgende activiteiten plaats:
Bezoek aan de kerk: Met alle kinderen lopen we naar de kerk aan de Oostlaan. De viering begint om
10.30. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Paaslunch: Alle kinderen blijven tussen de middag over. In de klas
hebben de kinderen gezellig een Paaslunch met elkaar. Het is de
bedoeling dat ieder kind iets meeneemt voor deze gezamenlijke lunch.
Op vrijdag 7 april krijgt uw kind een briefje mee waarop vermeld staat
wat uw kind precies mag meenemen. Gelieve het eten of drinken pas
donderdag 13 april mee naar school nemen.
Misschien komt de Paashaas in de laagste groepen nog even langs………..
Continurooster: Op donderdag 13 april is er een continurooster.
Dit betekent dat alle kinderen om 14.00 vrij zijn en kunnen gaan genieten
van een lang Paasweekend ( vrijdag 14 april: Goede Vrijdag en maandag 17 april 2e Paasdag).
Alle info op een rij:
Vrijdag 7: kinderen krijgen een briefje mee met hetgeen wat ze moeten meenemen voor de Paasluch.
Donderdag 13 april: lunchbenodigdheden meegeven aan de kinderen, Viering in de kerk en
continurooster tot 14.00

Gevraagd: Wie heeft er nog een cd van K3 met het liedje “VRIENDSCHAP”?
Wij kunnen deze cd gebruiken tijdens de Paasviering in de kerk.
Mocht u de originele cd in huis hebben, willen wij deze graag lenen.
U kunt deze cd inleveren bij juf Rachel van groep 3. Alvast hartelijk bedankt!

SPORTTOERNOOIEN OP DE JOHANNESSCHOOL
Schoolhockey
Dit jaar zal het schoolhockeytoernooi plaatsvinden op woensdag 24 mei
(groep 5 & 6) en woensdag 31 mei (groep 7 & 8) bij Hockey Club
Pijnacker (HCP) aan de Sportlaan. Leerlingen van de groepen 5 t/m 8
kunnen zich hiervoor nu opgeven.
Het toernooi start op beide dagen om 13.00u (inloop 12.45u) en is om ca. 16.30u afgelopen. Er
wordt onderscheid gemaakt tussen een prestatieve en een recreatieve poule. De prestatieve
poule is voor teams met veel spelers met hockeyervaring. In de teams in de recreatieve poule
mogen maximaal twee spelers in het veld staan die op hockey zitten.
Hockeyclinics
HCP organiseert hockeyclinics voor kinderen die niet op hockey zitten. De kinderen moeten zelf
zorgen voor een bitje en een stick. Aanmelden is niet nodig.
De clinics vinden plaats op de vereniging zelf en zullen zijn op:
- Vrijdag 12 mei 2017. Van 16.00 – 17.00 uur
- Vrijdag 19 mei 2017. Van 16.00 – 17.00 uur

Aanmelden
Wil je mee doen? Meld je dan uiterlijk 3 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? En zit je op hockey en neem je je eigen stick mee?
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.
 Een bitje is verplicht. Geen bitje, is niet hockeyen dus zorg vooraf zelf voor een bitje.
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. Meer informatie vind je
op onze website.
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? En zit je op korfbal?

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.

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

Zondag 26 maart

Presentatieviering Eerste Heilige Communie
09.15 uur Gezinsviering m.m.v. Belle Noci

Zaterdag 1 april

Eucharistieviering 19.00 uur Viering m.m.v. Salvation

Ingezonden mededelingen
Paasfeest op 15 april in de Ontmoetingskerk
Kinderen, tieners, ouders, opa’s en oma’s, iedereen! Kom op zaterdag 15 april om 14.30 uur naar de
Ontmoetingskerk voor een leuke middag samen! Wij gaan het hele Paasverhaal aan de hand van
verschillende afbeeldingen en activiteiten samen meemaken. Tussen 14.30 en 17.30 uur zijn er
verschillende activiteiten: samen zingen, workshops en spelletjes, inclusief een buitenspel en een
kookworkshop. De kookworkshop duurt een half uur en het is aan te raden om de kinderen (4-12 jaar)
vooraf aan te melden. Voor de resterende activiteiten is aanmelden niet per se nodig, maar wel prettig
voor de organisatie. Rond 17.00 uur gaan wij dan met elkaar gezamenlijk aan tafel.
Als je jouw (klein)kinderen alvast wil aanmelden, mail Jitka Bulthuis jitkabulthuis@hotmail.nl

