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Volgt u ons al!
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Afscheidsavond groep 8, voor ouders/verzorgers van groep 8
Afscheid groep 8 om 14.45 uur
Bedankochtend vanaf 11.30 uur en wenuurtje van 9.00 tot 10.00 uur
Laatste schooldag, 12.00 uur leerlingen vakantie

Terugblik
Peuteropstap
Dit jaar zijn wij binnen de Johannesschool in samenwerking met Skippy/Pepijn gestart met
Peuteropstap. Iedere vrijdag ochtend van half 11 tot half 12 komen er 16 enthousiaste peuters
onder begeleiding van 1 leidster van Skippy/Pepijn en juf Judith van de Johannesschool spelen in
de kleuterklas. Op deze manier raken de kinderen vertrouwd met de basisschool op een speelse
manier. Zo hebben we een planbord met voor ieder kind een eigen plaatje en leren ze te kiezen
en hun kaartje op te hangen op het bord. Naast het kiezen op het bord spelen en werken wij ook
in een circuit. Na 2 of 3 rondes in het circuit te hebben gedraaid sluiten we de dag af in de kring
met een verhaaltje en een liedje .

Afscheid van Groep 8

Terwijl de leerlingen van groep 8 vrijdagavond hun afscheidsavond voor
de boeg hebben, begint het eind van een belangrijk deel van hun
schoolloopbaan toch echt in zicht te komen: Adieu Basisschool!! Maar
waar gaan zij volgend schooljaar naar toe?
Hieronder vindt u een overzicht op welke plek deze leerlingen hun
schoolcarrière zullen voortzetten.

Melanchthon Berkroden:
Melanchthon Bergschenhoek:
Wolfert Lyceum:
Stanislascollege Pijnacker:
Picasso Lyceum:

Melanie van der Kruk, Kas Notenboom,
Luke Smit, Evert Termorshuizen
Femke Bloemendaal, Esmée Remmers,
Rick van Rijn, Fabienne Touset
Maaike Bross, Nouria de Bruijn,
Nemo de Klerk
Niels Drieman, Hans Graafmans, Jonah Krijgsman,
Floris Pijnacker
Malissa Ammerlaan, Sjoukje Isbrücker, Aiden Qualm,
Luca Schleicher

Voortgangsgesprekken en rapporten schooljaar 2017-2018
Dit jaar zijn we gestart met aan het begin van het jaar een
voortgangsgesprek en twee in plaats van drie rapporten, waarbij zowel de
ouders als de kinderen vanaf groep 6 aanwezig zijn. We hebben hier zowel
van de kinderen als van ouders positieve reacties op gehad. Vanaf komend
schooljaar zullen we daarom deze werkwijze voortzetten.
Op deze manier zullen de kinderen nog meer eigenaar van hun eigen
leerproces worden.
Sportdag bovenbouw
De groepen 6, 7 en 8 hebben genoten van een heerlijke,
zonovergoten sportdag. Dit jaar is de sportdag gehouden
bij korfbalclub Avanti. In de ochtend deden de kinderen
allerlei spellen waarbij ze alleen of met hun team een
record konden halen.
Vooral het raketwerpen
en boogschieten waren
erg in trek. s’ Middags
stond in het teken van
teamspelen zoals volleybal, slagbal, voetbal en Archery Tag,
waarbij de teams op elkaar mochten mikken. De middag
eindigde met een spectaculaire voetbalwedstrijd tussen
leerkrachten/stagiaires/hulpouders en groep 8. Deze werd op
de valreep gewonnen door groep 8 met 1-0. Nogmaals: alle
hulpouders bedankt!

Gymrooster groepen 3 t/m 8 2017-2018
Gymrooster op dinsdag, eigen leerkracht
Les
Groep Tijd
1
3
08.30-09.25
2
4
09.30-10.25
3
5
10.30-11.10
4
6
11.15-12.00

Gymrooster op donderdag , meester Ronald
Les
Groep Tijd
1
3
08.30-09.25
2
4
09.30-10.25
3
5
10.30-11.20
4
6
11.25-12.15

5
6

5
6

7
8

13.15-14.15
14.15-15.15

7
8

13.00-13.45
13.45-14.30

Groep 3 begint met gymles op dinsdag en donderdag om 8.30 uur bij het Baken. De leerkracht
wacht de kinderen op bij de sporthal en de kinderen kunnen vanaf 8.20 uur naar binnen om zich
om te kleden, zodat de gymles om 8.30 uur kan starten. Groep 6 is op donderdag een kwartier
later uit, waardoor zij ook een kwartier later starten.

Algemene ledenvergaderingen 19 september 2017
Noteert u alvast in uw agenda de algemene ledenvergadering van de oudervereniging.
Dinsdag 19 september 2017, 20.00 uur tijdens deze algemene ledenvergadering worden de
plannen en de begroting van komend schooljaar besproken. Wilt u een keer een vergadering
bijwonen, dan is dat natuurlijk altijd mogelijk. Nieuwe bestuursleden zijn altijd welkom!
Er is een prachtig bedrag opgehaald van €3600,00 voor het nieuwe schoolplein!

Bedank ochtend

Het is een traditie om op de laatste woensdagochtend van het schooljaar alle ouders/verzorgers,
die het afgelopen jaar ervoor hebben gezorgd dat alles op rolletjes verliep op school, in het
zonnetje te zetten. Iedereen die het afgelopen jaar geholpen heeft bij luizenpluizen, Kerst, Pasen,
Sint, meester en juffen dag, schoolreis, Kinderboekenweek enz. enz. die is van harte uitgenodigd
op woensdagochtend 5 juli om 11.30 uur een kopje koffie of thee te drinken, met wat lekkers,
gebakken door de leerkrachten…..! De leerkrachten zullen ook hierbij aanwezig zijn om u via
deze weg extra te bedanken. U komt toch ook?!
Gevonden voorwerpen
Donderdag 6 en vrijdag 7 juli liggen de gevonden voorwerpen voor
de laatste keer dit jaar uitgestald in de hal. Wilt u even komen kijken
of er nog iets van u of uw kind tussen ligt?
Alles wat niet opgehaald wordt, schenken we aan een goed doel.

Ingezonden mededelingen
Informatieavond Vormsel
Ook dit jaar zal de Vormselwerkgroep Parochie Christus Koning zich inzetten ten behoeve van de kinderen
die zich gaan voorbereiden op het Heilig Vormsel. Bij de voorbereiding wordt gebruik gemaakt van het
Vormselproject ”In Vuur en Vlam” dat is ontwikkeld in het Bisdom Rotterdam en wordt getypeerd als een
fris en eigentijds project dat zich onderscheidt door de missionaire insteek, de gevarieerde werkvormen,
het uitnodigde materiaal en de aantrekkelijke vormgeving.
Jongeren die zich met dit project voorbereiden op het sacrament van het Vormsel krijgen een duidelijke
boodschap mee.
Om deze werkwijze uit te leggen vindt er een informatieavond plaats op:
Dinsdag 12 september 2017 van 19.30 uur tot 21.00 uur
In het Parochiehuis, naast de kerk, aan de Oostlaan 38a (1e verdieping) te Pijnacker.
Op de informatieavond zijn ouders en/of verzorgers en kinderen welkom.
De leeftijd van de doelgroep van het Heilig Vormsel is groep 8 van de basisschool (schooljaar 2017/2018).
Deze informatieavond is geheel vrijblijvend en om een idee te krijgen op hoeveel mensen en kinderen we
kunnen rekenen, vragen we u om uw aanwezigheid kenbaar te maken door uw gegevens te mailen naar
Vormsel@parochiechristuskoning.nl
Mocht u verhinderd zijn dan kunt U voor informatie ook contact opnemen met:
Vormsel@parochiechristuskoning.nl

Op deze informatieavond kunt u uw kind opgeven voor de voorbereiding op de grote dag van het Heilig
Vormsel. Opgeven kan tot uiterlijk 20 september 2017. Bij inschrijving krijgt u een dataoverzicht van alle
bijeenkomsten.
De vormselviering is op zaterdag 20 januari 2018 om 19.00 uur in de O.L. Vrouw Geboorte kerk te Berkel
en Rodenrijs. Ook gaan de vormelingen op kamp in Kamphuis Ahoy te Den Hout van 17 november t/m 19
november 2017.
Vormselwerkgroep Parochie Christus Koning

