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Volgt u ons al!

02-06-2017
05-06-2017
13-06-2017
14-06-2017
15-06-2017
16-06-2017

Vrijdagtheater groep 1-2-3-4
Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrij
Drum4fun, feestdag
Praktisch verkeersexamen groep 7
Sportdag groep 6-7-8, 8.30 uur, verzamelen bij korfbalvereniging Avanti, Sportlaan
Vrijdagtheater groep 5-6-7-8

TERUGBLIJK
De laatste periode van het jaar breekt aan. Aan de temperatuur te voelen, lijkt het wel alsof de
zomervakantie al begonnen is. ECHTER NIETS IS MINDER WAAR!
De leerlingen zijn de afgelopen periode hard aan het werk geweest. Naast de methode gebonden lessen
en toetsen, worden momenteel ook de CITO eindtoetsen van de verschillende jaren afgenomen. De
kinderen uit groep 7 doen mee met de CITO entree toets voor groep 7 i.p.v. de CITO eindtoetsen voor
groep 7.
De uitslagen kunt u straks teruglezen op het rapport.
Achter de schermen zijn de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar ook al in volle gang. In de
volgende Nieuwsbrief zal de groepsindeling bekend worden gemaakt. Tevens zult u dan de
activiteitenplanning , inclusief vakantierooster voor komend schooljaar kunnen lezen.
Op de website kunt u het vakantierooster voor komend schooljaar ook terugvinden.
De vorderingen voor het nieuwe Groene Schoolplein worden ook gestaan.
Nu denkt u wellicht Groen Schoolplein? Waar blijft het Groen?
We hopen op een mooie, warme zonnige zomerperiode en daarom is besloten om de groenvoorziening
pas in november aan te brengen. De kans dat de plantjes de hete, droge zomermaanden niet overleven is
heel groot.

VOLGEND JAAR ROND DEZE PERIODE KUNNEN WE DAN
ECHT GENIETEN VAN ONS NIEUWE GROENDE SCHOOLPLEIN!

Nieuws vanuit de OV

Sportdag bovenbouw

Op donderdag 15 juni vindt de sportdag van groep 6,7,8 plaats. Dit jaar wordt deze gehouden op het
terrein van korfbalclub Avanti op de Sportlaan. Voor de sportdag heeft uw kind het volgende nodig:
-

Fiets

-

Voldoende eten en drinken voor de kleine en grote
pauze

-

Sportkleding

-

Evt. zonnebrand en/of regenspullen

Ook zijn wij opzoek naar ongeveer 8 ouders die ons deze dag
willen helpen met het begeleiden van de spellen en het
begeleiden van het gezamenlijk terugfietsen naar school. Om
8.30 begint de sportdag bij Avanti. Kinderen komen dus
’s ochtends op de fiets vanuit huis naar de sportdag. De
sportdag eindigt om 14.45 waarnaar we weer gezamenlijk terugfietsen naar school.
Vanuit school gaan de kinderen weer om 15.15 naar huis.
Mocht u willen helpen op deze sportieve dag, kunt u mailen naar de leerkracht van uw kind.
Met vriendelijke groet, meester Ronald en juf Sanne

SPORTTOERNOOIEN OP DE JOHANNESSCHOOL
Schoolhandbaltoernooi

Een goede voorbereiding is natuurlijk het halve werk!

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

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

Groep 7 en 8 naar de Rijswijkse Schouwburg

Kymani gaat op zoek gaat naar zijn oorsprong. Hij is als jong kind
geadopteerd en woont nu ver weg van zijn geboorteland. Kymani
begint een zoektocht en komt in aanraking met de trommel. Door
muziek ontdekt hij zijn oorsprong en hij gaat verhalen vertellen met
zijn talking drums. Dansers van het Internationaal Danstheater
zetten zijn verhalen om in beweging en worden live begeleid door
de Senegalese trommelaars Moussé Pathé Mbaye, befaamde tama
bespeler (talking drum) en Pape Seck, afkomstig van een Griot
familie en bespeler van vele percussie instrumenten (o.a. sabar,
bougarabou, djembé, krin en doundoun). Groep 7 en 8 gaan op
maandag 12 juni naar de Rijswijkse Schouwburg om deze
dansvoorstelling te bekijken. Het is onder schooltijd en het
busvervoer is geregeld. Veel plezier!
Avond4daagse
De afgelopen dagen hebben enthousiaste kinderen hun
wandelschoenen aangedaan om 2,5 km, 5 km of 10 km te lopen.
Vandaag, vrijdag 2 juni, is de laatste avond waar iedereen feestelijk
wordt ingehaald. Gezellig kletsend en sportief wandelend gingen de
kinderen en de ouders op pad en morgen krijgen ze hun
welverdiende medaille. We willen alvast de ouders die weer
enthousiast onze deelname georganiseerd hebben, bedanken voor
hun hulp.

VakantieBieb-app

Door te lezen in de zomervakantie houden kinderen hun leesniveau op peil. Naast het lezen van
gewone boeken, kan dit ook heel goed digitaal met de VakantieBieb-app van de Bibliotheek. De
app kan vanaf 1 juni gratis gedownload worden. Vanaf deze datum is er op www.vakantiebieb.nl
een instructiefilmpje beschikbaar én een interactieve “challenge”. In deze challenge daagt een
bekende kinderboekenschrijver de kinderen uit om een zomerverhaal met beelden en/of
woorden af te maken.
Ingezonden mededelingen

POORTKAMP – Beleef het Poortkamp in Duckstad
In de 5e week van de Grote Vakantie organiseert De Poort een
gezellige kampweek voor kinderen in Pijnacker en omstreken. Om
mee te gaan met het Poortkamp, hoef je geen lid te zijn van de
Poort. Iedereen die in groep 3 t/m 8 van de basisschool zit, kan dus
met ons mee op kamp!
Dit jaar vindt het kamp plaats van zaterdag 5 augustus t/m zaterdag
12 augustus. Je gaat veel avonturen beleven met o.a. Willy Wortel,
Goofy, Kwik, Kwek en Kwak. Het wordt een superleuke week in
Duckstad!

Voor meer informatie, kijk op de website van De Poort: www.depoortpijnacker.nl of stuur een email naar: poortkamp@depoortpijnacker.nl . Je mag natuurlijk ook even bellen naar Arina Kroeze
(015-369 9797).
De Kampleiding van ‘De Poort’

