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Agenda
29 augustus
31 augustus
04 september
07 september
08 september
15 september
18 september
19 september
21 september
23 september

vrijdag 25 augustus 2017

Informatieavond groepen 1 t/m 8
mogelijkheid tot kennismakingsgesprek, inloopspreekuur
mogelijkheid tot kennismakingsgesprek, inloopspreekuur
20.30 uur Algemene leden vergadering Knabbel en Babbel
studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij
schoolfotograaf
Mr. vergadering
20.00 uur, Algemene ledenvergadering oudervereniging
Nationale schoolbrengdag
14.40 uur, Vrijdag Theater voor de groepen 1-2, 3,4

Wij wensen alle kinderen en ouders weer een fijn en mooi schooljaar toe!

Welkom!
In deze Nieuwsbrief willen we begin met een hartelijk welkom voor alle kinderen, het leerkrachtenteam,
overblijfteam en ouders / verzorgers van onze school.
Na een mooie, zonnige zomervakantie zijn we heerlijk uitgerust en met een frisse energie en een goed
gevoel weer aan het schooljaar 2017 – 2018 begonnen.
Wij wensen iedereen heel veel leerplezier in dit nieuwe schooljaar!

De Peuteropstap is ook weer begonnen!

Vrijdag werd officieel met de gehele school het schooljaar geopend.
Leerlingen uit iedere groep vertelden over hun wensen en verwachtingen voor het
nieuwe schooljaar en we besteedden met elkaar aandacht aan de schoolafspraak:
we gedragen ons op school Netjes, Aardig en Rustig.

In de eerste weken worden alle (nieuwe en oude)
afspraken en regels met de kinderen weer even herhaald.
We hebben er voor u als ouders ook een aantal op een rijtje gezet.
Veiligheid rond de school
In het kader van de veiligheid van de kinderen willen we
graag uw aandacht vragen voor het volgende:
-

Als u uw kind tussen de middag of na schooltijd op komt halen, wacht u dan (om 12.00 uur /
12.15 uur / 15.15 uur) net binnen het hek op het schoolplein, zodat er voldoende doorstroom
blijft op het pad om de school en er geen opstoppingen ontstaan.
Skelters en tractors mogen niet meegenomen worden naar school. Stepjes en skateboarden
mogen niet mee de school in, maar moeten buiten gestald worden, op eigen risico.
De fietsenstallingen zijn niet berekend op grote aantallen fietsen. Er wordt dus ook een dringend
verzoek gedaan om alleen kinderen die meer dan 1 km buiten de wijk Koningshof wonen, met de
fiets naar school te laten komen.
De groepen 3 en 4 kunnen de fietsen in de stalling op het middenbouwplein plaatsen
De groepen 5 en 6 kunnen de fietsen in de stalling buiten het plein stallen, naast het
bovenbouwplein
De groepen 7 en 8 kunnen de fietsen in de stalling op het bovenbouwplein stallen, hier kunnen
de leerkrachten ook hun fietsen stallen.

Fruitdag
Ook komend schooljaar zijn woensdag, donderdag en vrijdag onze Fruitdagen,
omdat we de kinderen een gezonde schoolomgeving willen bieden. Een
gezonde leefstijl helpt kinderen lekker in hun vel te zitten, de weerstand op peil
te houden en genoeg energie te hebben voor leren, sport en spel. Wij besteden
niet alleen aandacht aan voeding en gezondheid in de lessen, maar ook in de
praktijk. Dat betekent dat wij ernaar streven dat leerlingen op school alleen
fruit, groente en/of brood eten.
Deze afspraken gelden ook tijdens de overblijftijden en wilt u daarom uw kind geen snoep en/of frisdrank
mee geven. Wilt u ook zoveel mogelijk gezonde traktaties meegeven voor verjaardagen.

Aanmeldformulieren schoolmelk
U kunt voor uw zoon of dochter een abonnement afsluiten op
www.schoolmelk.nl, of door middel van de aanmeldformulieren. Deze
kunt u vinden bij de ingang van groep 1-2.

Informatieavond groepen 1 t/m 8 op 29-08-2016
Op dinsdag 29 augustus is de informatieavond voor de groepen 1 t/m 8.
Deze avond is in twee rondes verdeeld.
Van 19.00 tot 20.00 uur is de ronde voor de groepen 5 t/m 8 en
Van 20.15 tot 21.15 uur is de ronde voor de groepen 1 t/m 4

Tijdens deze avond krijgt u in het klaslokaal van uw kind informatie van de
leerkracht(en) over alles wat er zoal in dit leerjaar aan de orde komt. Er wordt
informatie gegeven over de vakken die de kinderen krijgen en over wat er
inhoudelijk aan leerstof aan bod komt.
Ook komen er veel praktische zaken aan de orde, zoals het weekrooster,
bijzondere activiteiten, afspraken en regels. Uiteraard is er ook aandacht voor de
materialen die we gebruiken en liggen die ter inzage.
U kunt deze avond natuurlijk vragen stellen aan de leerkracht of eventueel aan juf Annette.
Het is niet nodig om vooraf te laten weten of u komt.
We hopen u natuurlijk allemaal te mogen begroeten! De koffie en thee staat klaar!

Kennismakingsgesprekken
Op 31 augustus en 4 september is er in de groepen 3 t/m 8 de gelegenheid voor een
kennismakingsgesprek met de nieuwe leerkracht, na schooltijd. De gesprekken zijn bedoeld om u als
ouder de mogelijkheid te geven om extra informatie over uw kind uit te wisselen met de nieuwe
leerkracht. Het gaat hier om bijvoorbeeld informatie over medicijngebruik, veranderingen in de
gezinssituatie, bijzondere aandachtspunten enz.
Tijdens de overdracht van de vorige naar de nieuwe leerkracht is er al heel veel informatie uitgewisseld.
Het gaat bij het kennismakingsgesprek om persoonlijke informatie die belangrijk is voor het welzijn van
uw kind bij de nieuwe juf of meester. Een kennismakingsgesprek is geenszins verplicht, maar als u
behoefte heeft aan een gesprek, dan kunt u dit tijdens de informatieavond aangeven bij de
groepsleerkracht.
Voor de groepen 1-2 zijn er ook dit jaar weer huisbezoeken gepland. De juffen van groep 1-2 willen graag
met de kinderen en ouders uit groep 1-2 een afspraak maken om gezellig een keer tussen de middag op
bezoek te komen. De leerkracht zal hierover met u contact opnemen.

Zelfstandigheid van kinderen – inloop in de school
De eerste schoolweek van het schooljaar is gestart. Een week waarin u als ouder, verzorger
natuurlijk ook nieuwsgierig bent naar de nieuwe klas of nieuwe juf van uw kind. Dat u daarom aan het
begin van de dag even mee naar binnenloopt is begrijpelijk.
Toch vragen wij u om vanaf volgende week (groep 5 t/m 8) buiten of bij de deur afscheid te nemen.
Hiermee stimuleert u de zelfstandigheid en vergroot u het zelfvertrouwen van uw kind. Wilt u er ook voor
zorg dragen dat uw kind op tijd in de klas is, zodat de leerkracht stipt om 8.30 uur kan starten met de
lessen. We laten zo samen geen kostbare onderwijstijd verloren gaan.
Na schooltijd bent u overigens altijd welkom in de klas.

Bereikbaarheid directeur
Mocht u vragen, aan- of opmerkingen hebben voor de directeur van de Johannesschool hebben,
dan bent u van harte welkom. U kunt ook altijd even telefonisch of via de mail een afspraak met
juffrouw Annette maken. directie@johannesschoolpijnacker.nl
De hoofdluis gaat ook weer naar school!
Afgelopen vrijdag is er weer de eerste luizencontrole geweest. De leerlingen zijn weer
gecontroleerd. Hulpouders bedankt voor de controle. Denk u er a.u.b. aan om de komende
weken uw kind regelmatig op hoofdluis te controleren. Mocht uw kind hoofdluis hebben, meld
dit dan z.s.m. aan de betreffende leerkracht.

