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Start eerste schooldag
Luizencontrole
Informatieavond nieuwe groepen

Afscheid van Groep 8
Wat hebben we genoten van de
leuke musical die de kinderen van
groep 8 gemaakt hebben.
Afgelopen dinsdag heeft groep 8
officieel afscheid genomen van de
Johannesschool.
De groepen 1 t/m 7 waren bij het
afscheid aanwezig om te luisteren
naar het optreden van groep 8 en
om alle kinderen uit te zwaaien.

Ouder-bedankochtend
De ouder-bedankochtend was ook dit jaar weer een gezellige, druk
bezochte ochtend. Veel ouders kwamen langs voor een kopje koffie of
thee, een stukje taart en een praatje om het schooljaar gezellig af te
sluiten.
IJsje van de oudervereniging
Alle kinderen en teamleden kregen op woensdag ook nog een heerlijk ijsje aangeboden ter
afsluiting van het jaar namens de oudervereniging. Bedankt hiervoor!

Jaszakken
Vrijdag, op de laatste schooldag, krijgen de kinderen van groep 1 t/m 3 hun jaszak mee naar
huis voor een lekker wasbeurtje. Op maandag 21 augustus moeten de zakken weer mee naar
school. Kijkt u voor de zekerheid even of de naam van uw kind nog duidelijk op de tas staat?
Dit scheelt een hoop zoekwerk als een kind zijn of haar jaszak kwijt is.
Luizencontrole
Ook in het nieuwe schooljaar vindt de luizencontrole plaats op iedere vrijdag na elke vakantie.
De eerste luizencontrole vindt dus plaats op vrijdag 25 augustus.

Jaarverslag 2016-2017 MR
In dit jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van de Johannesschool Pijnacker, legt de
MR op hoofdlijnen verantwoording af over haar activiteiten in het schooljaar 2016-2017.
De Medezeggenschapsraad (MR) is een door de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS)
voorgeschreven orgaan dat de belangen van leerkrachten en ouders behartigt. De MR bestaat
dan ook uit een personeelsgeleding (2 leerkrachten in het geval van de Johannesschool) en een
oudergeleding (2 ouders in het geval van Johannesschool). De MR overlegt periodiek, tijdens
openbare vergaderingen, met de schooldirectie over diverse onderwerpen. De onderwerpen en
de bevoegdheden van de MR zijn nader beschreven in de wet WMS, maar in beginsel kunnen alle
onderwerpen die de school aangaan worden besproken in de MR. Naast de formele taken en
bevoegdheden van de MR, kan zij ook fungeren als klankbord voor de schooldirectie en kunnen
ouders bij de MR terecht voor vragen of opmerking over algemene schoolaangelegenheden.
Daarnaast is de MR vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
van de Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker (SKOP). In de GMR zijn de vijf scholen van SKOP
vertegenwoordigd. Tijdens de GMR-vergaderingen wordt overlegd met het, bovenschools, SKOP
bestuur. In de GMR zijn namens de medezeggenschapsraden van de vijf scholen, een ouder en
een leerkracht aanwezig.
Samenstelling MR
In het schooljaar 2016-2017 is de samenstelling van de MR wat gewijzigd ten opzichte van het
voorgaande schooljaar.
Personeelsgeleding:
 Katja Ruesen (Tijdens verlof vervangen door Sanne Klijn)
 Rozanne Veldhoven (tevens lid van de GMR)
Oudergeleding:
 Esther van Winden (voorzitter)
 Madeleine Israël (tevens lid van de GMR)

Nu eerst
ZOMERVAKANTIE:
Wij wensen iedereen een heel
fijne zonnige vakantie!
Rust lekker uit en dan zien we
iedereen weer op
maandag 21 augustus!

Team Johannesschool
Ingezonden mededelingen

Oliveo Gymnastiek zoekt een Trainer(ster) voor Ouder-peutergroep. Vindt
u het leuk om met peuters bezig te zijn en ze spelenderwijs de beginselen
van de gymsport eigen te maken neem dan contact met ons op.
Onze huidige leidster heeft aangegeven na de zomer te stoppen.
Helaas!!! We zijn al even op zoek naar vervanging maar het is nog niet
gelukt. We wagen dus nog een poging, helpen jullie mee? Delen van dit
bericht is heel fijn.
Onze peuters gymmen samen met hun ouder/verzorger op
woensdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur in de gymzaal van de
Johannesschool. Er is zelfs een wachtlijst dus wil je nog een extra uur lesgeven, kan dat ook. Vind
je het leuk om met peuters bezig te zijn en ze spelenderwijs de beginselen van de gymsport eigen
te maken neem dan contact met ons op.
Wij bieden:
Leuke vereniging met enthousiaste leden;
Goede sportaccommodaties;
Een passende vergoeding.
Wij vragen:
 Iedereen die enthousiast en ervaring heeft met het werken met peuters om te reageren.
 Eventueel in het bezit van: HALO,CIOS, KNGU licentie, Fysiotherapie of MBO 4 sport en
bewegen
Contactpersoon: Marleen van der Velde
E-mail adres: marleenvdvelde@oliveogymnastiek.nl
Meer informatie over Oliveo Gymnastiek kunt u vinden op onze site
www.oliveogymnastiek.nl

