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Agenda
15 september
18 september
19 september
21 september
22 september
22 september

vrijdag 8 september 2017

Schoolfotograaf
Mad Science Show
20.00 uur, Algemene ledenvergadering oudervereniging
Nationale Schoolbrengdag
14.40 uur, Vrijdag Theater voor de groepen 1-2, 3,4
filmopnames op school

Terugblik
De kop is eraf en in alle groepen wordt inmiddels alweer hard gewerkt. Iedereen is weer fris en
enthousiast van start gegaan!
Ondertussen hebben wij al inloopspreekuur gehad, waar veel ouders gebruikt van hebben
gemaakt, een succesvolle studiedag, een informatieavond en een algemene ledenvergadering
van Knabbel en Babbel achter de rug.
Studiedag (SKOP)
Na de ochtend die in het teken staat van het op orde maken van de groepsplannen en het met
elkaar bespreken hoe we kinderen met ernstige rekenproblemen nog beter kunnen
ondersteunen werden alle medewerkers van SKOP in de middag verwacht bij Dekker in
Zoetermeer. Deze middag staat in het teken van Hostmanship.
Een goed begin om zo met elkaar het jaar te openen!

‘Welkom. Iedereen. Altijd’

Nationale Schoolbrengdag:
“Pimp je fiets!”
Op 21 september doet onze school mee aan de SCHOOL op SEEF Schoolbrengdag. Wij willen u
vragen uw kind(eren) op deze dag met mooi versierde fiets/step of schoenen naar school te laten
komen. Zodat wij extra aandacht geven aan de veiligheid in het verkeer. Leuk, gezond, veilig en
goed voor het milieu!

Kinderen worden in Nederland vaak met de auto naar school gebracht. Dit zorgt regelmatig voor
onveilige situaties. Geparkeerde auto’s op de stoep, kinderen die zonder op te letten snel
uitstappen enzovoorts. Kortom: een onwenselijke, onveilige situatie!
Daarom willen we zoveel mogelijk ouders en kinderen stimuleren de auto te laten staan en
fietsend of lopend naar school te komen. Dit is niet alleen veiliger maar ook een stuk gezonder
en gezelliger. De kinderen mogen op 21 september met een mooie versierde fiets/step of
gepimpte schoenen naar school komen. Wij hopen u allemaal op 21 september met de fiets of
lopend bij het schoolplein te zien.
Kom je ook met je mooi versierde fiets of
gepimpte schoenen naar school?

Promotiefilm Johannesschool
Betreft: toestemming filmopnames en gebruik beeldmateriaal.
Leuk nieuws! Wij hebben het videoproductiebedrijf Basisschool in Beeld
(www.basisschoolinbeeld.nl) in de arm genomen om een promotievideo van onze school te
maken. In deze video willen wij belangrijke en onderscheidende zaken van onze school in beeld
brengen.
De video zal onder meer op de website van onze school worden geplaatst. Daarnaast kan de
video ook binnen de school worden getoond tijdens bijvoorbeeld open dagen of andere
evenementen. Ook kan de video worden gebruikt op de website van ons bestuur SKOP.
De filmopnames vinden plaats op 22 september 2017
Wanneer u niet wilt dat uw kind in beeld wordt gebracht, verzoeken wij u om dit vóór 15
september aan ons kenbaar te maken.
Voorstellen stagiaires gymlessen
Ik zal me even voorstellen ,ik ben Femke Stolze en ik ben 18 jaar en ik kom uit De Lier. Ik
doe de opleiding sport en bewegen op het ROC Mondriaan in delft. Op school volg ik ook
het keuzevak buitensport en vind het dan ook leuk om te gaan klimmen en te fietsen. In
mijn vrijetijd sport ik ook graag voor me zelf en dat doe ik dan bij de fysio, want ik ben nog
aan het revalideren van een blessure die ik heb opgelopen bij de korfbal. Ik ga dit
schooljaar stage lopen bij Ronald Struijk in de gymzaal samen met Nikki Ridder. Wij zullen
in de gymles verschillende opdrachten uitvoeren en wij zullen ook gaan les geven aan de
groep.

Hallo allemaal, ik ben Nikki Ridder en ben 18 jaar oud. Ik doe de opleiding Sport & Bewegen in
Delft. Ook doe ik het keuzevak voetbal waarbij ik mijn trainer-coach III diploma probeer te halen.
Ik vind het dan ook leuk om wedstrijden te coachen en training te geven met voetbal. Daarnaast
voetbal ik zelf ook nog bij ADO Den Haag. Ik zou later graag nog in het buitenland willen
voetballen. Als ik te oud ben om te voetballen wil ik graag trainster worden. Ik kom samen met
Femke Stolze stage lopen bij Ronald Struijk in de gymzaal. Wij zullen dan ook gymles gaan geven
aan de kinderen!
Schoolgids 2017-2018
De schoolgids voor dit schooljaar is weer online en staat op de website.
Sporttoernooien op de Johannesschool
Net als voorgaande jaren zullen de leerlingen van de Johannesschool ook dit jaar weer
uitgenodigd worden om deel te nemen aan de diverse sporttoernooien:
TOERNOOI
JEU DE BOULES

(Voorlopige) datum
Woe. 27 september

Bijzonderheden
 Inschrijven voor vrijdag 15 september
 Voor groep 7 & 8
 Een team bestaat uit vier kinderen, die
twee doubletten (tweetallen) vormen.
VOETBAL
April / mei
 Vanaf groep 5
 In aanloop naar het toernooi worden
trainingen georganiseerd.
HANDBAL
Mei
 Vanaf groep 5
 In aanloop naar het toernooi worden
trainingen georganiseerd
HOCKEY
Mei
 Vanaf groep 5
 In aanloop naar het toernooi worden
trainingen georganiseerd voor
recreanten
KORFBAL
23 juni 2018
 Vanaf groep 3
AVONDVIERDAAGSE Mei / juni
 Organisatie en inschrijving is in
handen van de Oudervereniging
Ruim van tevoren worden de toernooien aangekondigd in de nieuwsbrief en worden de kinderen
opgeroepen om zich in te schrijven.
Jeu de Boules
Het eerstvolgende toernooi is het Jeu de Boules toernooi voor groep 7 & 8. Meer informatie
maar vind je ook als bijlage bij deze nieuwsbrief. Aarzel niet en schrijf je z.s.m. maar uiterlijk 15
september a.s. in!
Hulp gezocht!
Om meester Ronald wat werk uit handen te nemen, hebben Debby Henskes en Kim Scheffelaar
hem vorig jaar geholpen met alle organisatorische activiteiten rondom deze toernooien. Helaas
kan Debby dit niet meer combineren met haar andere activiteiten en daarom zoeken we hulp!

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 Kim of meester Ronald.
Website & contact
Op de website hebben we een eigen pagina waarop alle informatie m.b.t. sporttoernooien is te
vinden: http://www.johannesschoolpijnacker.nl/pagina/384561/Sportcommissie+
Heb je vragen, suggesties, verbeterpunten of nieuwe ideeën op sportief gebied, aarzel dan niet
om contact met ons op te nemen via johannesschoolsport@outlook.com of spreek ons aan op
het schoolplein!
Wij wensen jullie een sportief schooljaar!
Ronald Struijk (leerkracht gymnastiek)
Vacature
Kim Scheffelaar (moeder van Dean, gr. 5)
johannesschoolsport@outlook.com

Een berichtje van de vertrouwenscontactpersonen
Vorige week heeft juf Rozanne in alle groepen iets verteld over haar rol als vertrouwenspersoon.
Zoals u ook in de schoolgids kunt lezen, kan zij benaderd worden voor alle vertrouwelijke zaken,
die met de school of de schoolbevolking te maken hebben. Dit kunnen zaken zijn, waarmee de
kinderen liever niet naar de groepsleerkracht of de directeur gaan. Gedurende de periode dat juf
Rozanne met zwangerschapsverlof is zal juf Sema voor de onderbouwgroepen en juf Mijke voor
de bovenbouwgroepen deze functie overnemen.
Wij vinden het op school heel belangrijk dat kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen.
Is dat op enig moment niet meer zo, dan moet daar iets aan gedaan worden.
Wij hebben met de kinderen besproken, dat, wanneer het even niet zo goed gaat, ze dat het
beste thuis en/of op school aan de eigen juf en/of meester kunnen vertellen. Gaat dat niet, om
welke reden dan ook, kunnen ze altijd bij ons komen om hun verhaal te
vertellen en om hulp te vragen. Ook kunnen kinderen vanaf 8
jaar de kindertelefoon bellen (0800-0432, elke dag tussen 14-20
uur, gratis!) of informatie vinden op www.kindertelefoon.nl.
We leren de kinderen om NEE te zeggen.
NEE leren zeggen of STOP HOU OP wanneer iemand bijv. steeds
aan zijn/haar spullen zit, of spullen afpakt of kapot maakt, of
steeds op een vervelende manier lichamelijk contact zoekt, of
lelijke of gemene dingen zegt……. Als dit van kwaad tot erger
wordt…..wordt dit pesten!! Dat wil niemand! Als er iemand merkt/ziet dat er gepest wordt, moet
dat gezegd kunnen worden. Dat is geen klikken! Dit proberen we de kinderen duidelijk te maken.
Deze situaties hoeven zich niet alleen op school voor te doen, maar dat kan natuurlijk ook
onderweg, in de buurt, thuis of tijdens het sporten en niet te vergeten via de mobiele telefoon!!

Op school hebben we schoolregels en een methode voor sociale
vaardigheid (SOEMO-lessen) die ons erbij helpen om een zo veilig
mogelijke school te zijn. Deze regels hebben we nogmaals in de
groepen onder de aandacht gebracht.
NAR Netjes-Aardig-Rustig.
Ik ben Netjes op mijn werk, op de spullen van school en van iemand anders.
Ik ben Aardig voor mijn klasgenoten, kinderen uit andere groepen, juffen,
meesters en ouders, eigenlijk voor iedereen, door naar elkaar te luisteren en
elkaar te respecteren.
Ik loop en werk Rustig, in de klas, in de gang en loop rustig in de rij.

Een veilige school, daar moeten we samen voor zorgen!
Typecursus
Dit jaar zal er geen typecursus na schooltijd worden verzorgd. U heeft afgelopen periode
informatie mee gekregen om eventueel uw kind een typecursus te laten volgen vanuit huis. De
inschrijvingsdatum is nog iets verlengd, dus mocht u uw kind nog op willen geven dan is dat nog
tot uiterlijk volgende week donderdag 14 september mogelijk.

Zwangerschapsverlof juf Rozanne
Wij wensen juf Rozanne een hele fijne zwangerschapsverlof periode toe!
Juf Anne-Marieke is goed ingewerkt en zal de komende maanden
fulltime groep 8 gaan begeleiden.

De OV: Voor veel plezier op school!
Schoolfotograaf
Vrijdag 15 september komt de schoolfotograaf weer naar onze school. Zoals voorgaande jaren
het geval was, mogen broertjes en zusjes die ook op de Johannesschool zitten met elkaar op de
foto. Voor broertjes en zusjes die nog niet op de Johannesschool zitten geldt dat zij niet op de
foto mogen. Er is dit jaar voor een witte achtergrond gekozen.
We hopen op mooi weer, zodat de klassenfoto’s buiten genomen kunnen worden.

Schooltoernooi
2017

Jeu de
Boules
Dit jaar zal het schooltoernooi Jeu de Boules plaatsvinden op woensdag 27 september
2017 op het complex van Club de Petanque Folâtre aan de Sportlaan 7a. Het toernooi start
om 13.00u en is rond 17.00u afgelopen.
Leerlingen van de groepen 7 en 8 kunnen zich hiervoor opgeven.
Een team van een school bestaat uit vier kinderen, die twee doubletten(tweetallen) vormen.
Bij meer dan 4 kinderen worden steeds twee doubletten tot één team gevormd.

Aanmelden
Wil je mee doen? Meld je dan uiterlijk 15 september a.s. aan via
johannesschoolsport@outlook.com en vermeld daarbij de volgende informatie:
 naam kind
 groep
 telefoonnummer & e-mailadres ouder
 wil je vader en/of moeder coachen?

LET OP!
 Je aanmelding is pas definitief wanneer je een bevestiging hebt ontvangen.
 Zonder begeleiding kan een team niet mee doen.
 Meester Ronald bepaalt de teamindeling. Na de bekendmaking kunnen er geen
wijzigingen meer aangebracht worden.

INGEZONDEN MEDELINGEN
Tarayoga
Kinderen die aan yoga doen zijn vrolijker, voelen zich rustiger en kunnen zich beter concentreren.
Over kinderyoga
wordt steeds
meer geschreven
in dag- en
vakbladen.
Ook worden er
steeds meer
kinder
yogalessen
aangeboden. Op
sommige
scholen wordt er al ingezien dat er met eenvoudige yogaoefeningen tussen de lessen door, door de
kinderen, hogere prestaties geleverd worden.
Ik geef nu al heel wat jaren kinderyogales in Pijnacker en krijg van kinderen en ouders te horen dat
kinderyoga ‘werkt’.
Graag wil ik kinderyoga daarom ook bij u onder de aandacht brengen.
Kinderen ‘moeten‘ veel, niet alleen worden er prestaties verwacht op school, maar ook daarbuiten
hebben ze het ‘druk’. Veel kinderen kunnen zich moeilijk afsluiten voor alle prikkels die de hele dag door
op ze afkomen. Yoga kan ze hierbij helpen.
Yoga voor kinderen betekent samen bewegen, ontspannen en fantaseren. We werken aan aspecten als
concentratie, positief denken, flexibiliteit, gezondheid, zelfvertrouwen, kracht en balans. Het doel is om al
spelend ‘sterker’ en soepeler te worden. De achterliggende gedachte is het mogen zijn wie je bent en het
respecteren van jezelf en je omgeving.
Yoga is plezier voor elk kind. Yoga kan wel een gunstig effect hebben op kinderen die om de één of andere
reden in hun functioneren belemmerd worden, zoals kinderen die problemen hebben met hun gedrag,
concentratie, coördinatie, ademhaling, motoriek, slapen, angsten en buikpijnklachten.
Kinderen willen bewegen, houden van verandering en proberen graag van alles uit en dat mag en kan in
een kinderyogales! Het is belangrijk om aan te sluiten bij hun leefwereld. Een yogales staat daarom
meestal in het teken van een thema, zoals de jaargetijden, feesten, dieren, strand….Onderdelen die in een
les aan bod kunnen komen zijn: samen spelletjes spelen, yoga-houdingen, ademhalings- en
concentratieoefeningen, visualisatie-, meditatie- en massage oefeningen, zintuigen ontwikkelen, creatief
en muzikaal bezig zijn.
Elk kind neemt datgene mee uit een les, waar het zich goed bij voelt.
Ik wil u hierbij uitnodigen om samen met uw kind(eren) een gratis proefles te komen volgen.
De lessen worden gegeven op donderdagmiddag in de speelzaal van de Johannesschool in Pijnacker, door
Wilma Abbink.
Voor meer informatie kunt u kijken op: www.tarayoga.nl, mailen naar: wilma@tarayoga.nl. of bellen of
een berichtje sturen naar tel. 0613325709

Bootcamp voor kinderen!
Kom gratis een les meedoen…wie durft?!
Zit uw kind vol energie en zoekt hij of zij een stoere sport met uitdaging, een hoge intensiviteit
en plezier?
Kies dan voor Bootcamp voor kinderen! Bootcamp voor kinderen is leuk, veilig en effectief! Op
een speelse wijze zullen de kinderen met behulp van hun eigen lichaamsgewicht werken aan
hun kracht, coördinatie en conditie. Klimmen, stoeispelen, tijgeren, rennen en diverse
samenwerkingsoefeningen, het komt allemaal voorbij tijdens deze les! The Way of Life gelooft
dat ieder kind lekker in zijn of haar vel zou moeten zitten door voldoende beweging, gezond
eten en goede sociale en emotionele begeleiding. Waardoor onze kinderen opgroeien tot fitte,
gelukkige en zelfstandige jonge tieners. Wij helpen jou als ouder met heel veel plezier je kind
fit te maken. Wij leren jou hoe je je kind fit, sterk en zelfverzekerd kan maken en welke
stappen je hiervoor moet zetten.
Voor wie? Voor alle basisschool leerlingen van groep 4 t/m groep 8
Wanneer? Elke vrijdag van 16.00 – 17.00 uur
Waar? Verzamelen op de parkeerplaats van de Soete suikerbol in Pijnacker ( wijkpark tolhek )
Start: vrijdag 8 september 2017
Kosten: 1 x per week € 19.95 per maand ( abonnement ) of een 10 x rittenkaart voor € 60,Aanmelden: Vraag een gratis proefles aan op: www.thewayoflife.nl
Wat doen wij nog meer voor kinderen? Wij verzorgen kinderfeestjes, wij geven teambuildings
lessen aan verenigingen en wij hebben bootcamp voor tieners ook op ons programma.
Doe lekker mee, alleen of met vrienden en kom lekker sporten!
THE WAY OF LIFE Tel: +31 6 48 31 26 03
E: info@thewayoflife.nl

