NIEUWSBRIEF
40e jaargang nr. 17

Volgt u ons al!

25-06 Hemelvaart vrij
26-06 Vrij
29-05 t/m 02-06 Avondvierdaagse
02-06 Vrijdag Theater groep 1 t/m 4
04-06 Pinksteren
05-06 Tweede Pinksterdag, vrij

Vrijdag 15-05-2017

voor meer plezier op school
Nieuws vanuit de OV

Ruim € 520,- opgehaald met Fancy-Fair!
Afgelopen vrijdagmiddag hebben we de Fancy-Fair gevierd. Het weer was goed, de sfeer was
gezellig. Kortom het was goed toeven op het schoolplein. De kinderen vermaakten zich
uitstekend met de spelletjes en het spannende Rad van Avontuur. Verder waren er heerlijke,
zelfgebakken taarten te koop. Er werd druk verkocht en gewonnen.
Wij willen iedereen bedanken voor jullie komst. En daarnaast bedanken wij in het bijzonder de
sponsors en de kinderen / ouders die zich tijdens de Fancy-Fair hebben ingezet!
Het was een mooie afsluiting van de inzamelactie voor het groene schoolplein waarbij maar liefst
520 euro werd opgehaald.

---------Schoolreis 2017 ----------Genieten--------- van het mooie weer --------en van elkaar!------------

Kangoeroewedstrijd 2017

In maart deden veel kinderen van groep 3 t/m groep 8 mee aan de Kangoeroewedstrijd.
Dit is een landelijke wiskunde wedstrijd voor scholieren. De kinderen die hebben deelgenomen
kregen deze week hun certificaat met score en een presentje mee naar huis. Het best scorende
duo en de best scorende individuele deelnemer kregen nog een extra prijs. Dit waren Imke en
Sofie uit groep 6 en Malissa uit groep 8.
Iedereen die heeft meegedaan mag erg trots zijn, want de toets was ook dit jaar weer erg pittig.
Nieuws uit groep 8
Voor de vakantie heeft groep 8 de CITO eindtoets gemaakt. Ze moesten drie ochtenden hard
werken aan rekenen, taal en wereldoriëntatie. Inmiddels hebben de kinderen hun uitslag
gekregen. De gemiddelde score van de Johannesschool is dit jaar: 536,6.
Daarmee zitten we ruim boven het landelijk gemiddelde van 535,6 van de scholen die dit jaar
mee hebben gedaan met de CITO eindtoets.

We zijn trots op alle kinderen uit groep 8!

SPORTTOERNOOIEN OP DE JOHANNESSCHOOL
Schoolhandbaltoernooi
Volgende week vrijdag 26 mei vindt het schoolhandbaltoernooi plaats
op het complex van Handbalvereniging Oliveo aan de Zilverreigerdreef
11.
De groepen 3, 4 en 5 spelen in de ochtend, de groepen 6, 7 en 8 spelen
in de middag. De leerlingen uit groep 3 zullen een aparte spelvorm
spelen.
Op de website vind je meer informatie zoals starttijden, teamindeling, etc.
BELANGRIJK: We zoeken nog een begeleider voor het team van groep 7/8.

Schoolkorfbaltoernooi
Op zaterdag 10 juni zal het korfbaltoernooi plaatsvinden op het
sportveld van Korfbalvereniging Avanti aan de Sportlaan.
Meer informatie zoals de teamindeling, spelregels en andere informatie
over het toernooi vind je op onze website

Schoolhockeytoernooi
Bijna 20 jongens en meisjes hebben zich opgegeven voor het
schoolhockeytoernooi op 24 (gr. 5&6) en 31 (gr. 7&8) mei a.s.
Meer informatie zoals de teamindeling, spelregels en andere informatie
over het toernooi vind je op onze website of volgt z.s.m.
BELANGRIJK: We zoeken nog een speler voor het team van groep 7/8.

Hulp gevraagd
Zoals jullie gemerkt hebben, hebben we vanaf dit schooljaar de wijze van
aanmelden voor sporttoernooien gewijzigd. Zo lopen de aanmeldingen
via email en is veel informatie beschikbaar via onze website. We hebben
al een hoop positieve geluiden mogen ontvangen hierover.
Uiteraard willen we dit volgend schooljaar voortzetten. Daar hebben we jullie hulp voor nodig.
Debby zal volgend schooljaar namelijk stoppen met haar werkzaamheden voor de commissie en
dus zoeken we een nieuw lid!
Heb je interesse, of wil je wellicht eerst meer weten wat er van je verwacht wordt en hoeveel tijd
het kost? Neem dan contact op met Debby.

Daarnaast horen we graag van jullie hoe jullie deze nieuwe werkwijze
hebben ervaren. Zijn er verbeterpunten? Hebben jullie tips?
Ontbreekt er informatie? Laat het ons weten via
johannesschoolsport@outlook.com

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

Ingezonden mededelingen

Jeugdland vraagt hulp aan ouders en opa’s en oma’s
Afgelopen jaren maakte Jeugdland een langzame maar gestage groei
door en dit resulteerde uiteindelijk in een bezoekersaantal van 1500
plus kinderen afgelopen jaar. Prachtig in termen van succesvol
ondernemen, maar ook overweldigend. De organisatie realiseert zich
dat je moet zorgen dat alle kinderen zich goed kunnen vermaken en
dat kunnen we niet garanderen zonder heel veel hulp. We zoeken zo’n
170 man/vrouw leiding per dag, voor 5 dagen, al dan niet in deeltijd.
Dat is veel. De laatste jaren zien we een toename in de 50 plussers en
dat vinden we heel leuk. Zij vinden meer leeftijdsgenoten om mee samen te werken en dat
maakt de week voor hen ook gezellig en leuk. Op 2 afdelingen in het bijzonder, techniek en
houtbewerking, hebben we ook het liefst wat terzake kundige leiding. Bij dezen dan ook een
speciale oproep aan ouders en grootouders om eens na te denken of u enkele dagen, dagdelen
zou kunnen komen helpen. Op deze afdelingen hebben we minimaal 20 man/vrouw leiding
nodig.
Bij onze afdeling techniek gaan ze dit jaar solderen, vrije ontwerpen en toegepast solderen. Ze
gaan kennis maken met tandraderen en elektrische circuits. Solderen en elektriciteit komen ook
aan bod bij het maken van kleine borstelrobotjes. Draagconstructies maken van stokken,
metselen en kastelen bouwen van eierdozen. De week wordt afgesloten met raketten ontwerpen
en het afschieten buiten.
En heeft u kennis en/of interesse in het begeleiden en stimuleren van kinderen bij figuurzagen,
houtbranden en houtbewerken (timmeren en handboren) zou u zich dan a.u.b. op kunnen geven
bij onderstaande website?
NB. Jeugdland valt dit jaar in de week van 14 augustus.
Jeugdlandpijnacker73@gmail.com
Voor meer informatie bel Henny Antonissen, Tel: 06 52104365

