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Agenda
26 september
02 oktober
05 oktober
06 oktober
12 oktober
13 oktober
16 oktober- 20 oktober

vrijdag 22 september 2017

voorstelling kleutergroepen “Daar komen de dieren”
Start Kinderboekenweek
STAKING PRIMAIR ONDERWIJS, school dicht
Boekenmarkt, 14.45- 15.30 uur
Kijkavond Kinderboekenweek 18.30- 20.00 uur
speelgoedmiddag groep 1-2
Herfstvakantie

Staking
Op donderdag 5 oktober gaan medewerkers uit het primair onderwijs in Nederland een dag
staken. Ook de scholen van de SKOP doen hier aan mee. Dat betekent dat we op deze dag
gesloten zijn. Wij verwachten dat u deze dag zelf voor de opvang van uw kinderen zorgt. We
betreuren dat deze actie nodig is, maar de kwaliteit en continuïteit van het primair onderwijs
ernstig in gevaar komt wanneer de politiek niet met maatregelen komt.
Mad Science show
Op 18-9-2017 heeft een van de Mad Science professoren een
spectaculaire Science show op de
Johannesschool gegeven. Hierna heeft ieder
kind een inschrijfformulier gekregen, want na de
herfstvakantie start de cursus voor de leerlingen
van groep 3 t/m 8. Zij worden vanaf 23-10-2017
iedere maandag zes weken lang meegenomen
in de wondere wereld van experimenten,
proefjes en demonstraties! Elke week staat een
nieuw thema centraal en zal de professor de
wetenschap en techniek die daarachter zit uitleggen. Uiteraard gaat ook
iedereen zelf aan de slag als echte wetenschapper! Van lessen over
geluidsgolven en het weer tot de wereld van magneten en optische
illusies. Er komt van alles aan bod!
Na afloop van de show worden de inschrijfformulieren aan de kinderen meegegeven. LET OP!
Inschrijven kan tot 25-9-2017 en vol=vol.
Kijk voor meer informatie op nederland.madscience.org of klik direct op het inschrijfformulier

Stagiaire
In de vorige Nieuwsbrief hebt u kennis kunnen maken met 2 stagiaires die de opleiding Sport en
Beweging doen. Zij lopen komend schooljaar hun gymstage op de Johannesschool onder
begeleiding van meester Ronald.
Naast deze twee studenten zijn er komend semester nog twee Pabo-studenten op onze school
geplaatst. Het zijn 2 tweedejaars studenten die de voltijdopleiding volgen.

Lisanne van der Ploeg en Cynthia Brand (nog een oud-leerling van de Johannesschool) starten
begin oktober met hun stage. Hun stagedag is de donderdag.
Deze tweedejaars studenten lopen stage in de groepen 1-2. Juf Jacqueline en juf Marcella zullen
de studenten dus begeleiden.
Wij wensen alle studenten een fijne en leerzame tijd bij ons op school!
Nationale schoolbrengdag
Afgelopen donderdag zijn de kinderen druk bezig geweest
met verkeer.
De dag stond in het teken van: extra aandacht geven aan de
veiligheid in het verkeer.
Veel kinderen worden met de auto naar school gebracht, deze
dag kwamen heel veel kinderen op hun mooi versierde
fiets/step of met gepimpte schoenen!
Leuk, gezond, veilig en goed voor het milieu! Iedereen had
weer erg zijn best gedaan, het zag er geweldig uit!

Week van de Pauzehap
Van 25 t/m 29 september is de Week van de Pauzehap voor
groep 5, 6, 7 en 8. Vijf dagen die in het teken staan van
gezonde tussendoortjes. In dagelijks 10 minuten leren de
kinderen heel veel gezonde pauzehappen kennen en
natuurlijk proeven ze ook allerlei lekkere tussendoortjes die
door Albert Heijn aangeboden worden, zoals komkommer,
blauwe bessen en muesli-notenbrood.
Op deze manier: - leren de kinderen veel verschillende
gezonde tussendoortjes kennen - leren we waaróm bepaalde tussendoortjes gezond zijn (Schijf
van Vijf) - ervaren we hoe leuk én lekker het is om gezonde tussendoortjes te eten, om te
variëren, te combineren en nieuwe smaken te proeven - ervaren we dat met elkaar eten
(bereiden) leuk en gezellig is - ontwikkelen we de gewoonte om elke dag te kiezen voor gezonde
tussendoortjes.
Voortgangsgesprekken en rapporten nieuwe stijl
De voortgangsgesprekken vinden plaats in de week na de herfstvakantie op 25 en 27 oktober.
U krijgt hiervoor binnenkort een uitnodiging met een bijbehorende brief met extra informatie.
Voor de ouders van kinderen uit groep 8 zullen de gesprekken in de week van 21 november
plaatsvinden, na hun eerste rapport. Zij ontvangen tijdens dit gesprek tevens het voorlopig
schooladvies.

De week tegen het pesten
Als school besteden we er veel aandacht aan om (digi) pesten tegen te gaan. Landelijk is het
thema; online pesten.
Tegenwoordig is online met elkaar in verbinding staan niet meer weg te denken uit onze wijze
van communiceren. We merken dat de leeftijd waarop kinderen een mobiel of een eigen e-mail
hebben steeds jonger wordt. Het is voor ons als volwassenen de uitdaging om hier goed op in te
spelen. Daarom vragen wij u als ouder om óók thuis met uw zoon of dochter dit thema te
bespreken en met hen in gesprek te gaan hoe hiermee om te gaan.

Samen staan we sterk tegen (digi)pesten.
Gynzy
In iedere groep (en ook thuis) kunnen kinderen met Gynzy werken. Omdat er veel kinderen ook
thuis enthousiast aan het werk zijn gegaan, volgt hieronder een korte uitleg.
Hoe werkt het?
U kunt bij de juf (of via uw kind) de gebruikersnaam en een pincode ophalen. Ga op een
computer of tablet naar www.gynzykids.com of gebruik de Gynzy Kids app op een iPad of
Android tablet en log in.
Wanneer uw kind ingelogd is in Gynzy Kids verschijnen de volgende opties:
1. Huiswerk: Onder het kopje huiswerk ziet u leerstof dat bij het niveau van de groep past. Dit
kan uw kind zelfstandig maken, is niet verplicht (tenzij dit door de leerkracht is opgegeven als
huiswerk), maar is wel zinvol om mee te oefenen.
2. Tools: Naast het opgegeven huiswerk kunnen kinderen verder oefenen met verschillende
educatieve tools.
3. Etuis: Komt uw kind er even niet uit? Etuis zijn handige naslagwerken om snel op te zoeken
hoe het ook alweer zat.
4. Puzzels: Onder het kopje Puzzels staan allerlei educatieve puzzels, zoals lijnpuzzels,
fotopuzzels, topografie puzzels en nog veel meer!

Omdat onze school al gebruik maakt van Gynzy is Gynzy Kids voor leerlingen helemaal gratis. Er
komt continu nieuwe leer- en oefenstof bij zodat Gynzy Kids steeds leuker en beter wordt!

Kinderpostzegels
Woensdag 27 september gaan de kinderen uit de groep 8 weer om
12.00 uur op pad om kinderpostzegels te verkopen. Kinderen helpen
kinderen; zowel leeftijdsgenootjes uit Nederland als in het buitenland.
Dit doet Stichting Kinderpostzegels Nederland al vele jaren. Het motto
van Kinderpostzegels zegt het al: Voor kinderen Door Kinderen.
Met de actie zetten kinderen zich in voor andere kinderen en leren
hiermee iets over te hebben voor een ander; actief burgerschap.

Kinderboekenweek 2017: ‘Gruwelijk eng’

Van woensdag 4 oktober tot en met vrijdag 13 oktober viert de Johannesschool de
Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema ‘Gruwelijk eng’ en gaan we met de kinderen lekker
griezelen. We hebben een leuk afwisselend programma met o.a. een gezamenlijke opening,
voorleeswedstrijd, kinderen uit de bovenbouwgroepen die gaan voorlezen aan de kinderen uit
de onderbouw, een boekenmarkt waarbij kinderen boven kunnen verkopen en kopen en
natuurlijk de kijkavond op donderdag 12 oktober. Ook zullen wij de Kinderboekenweek weer
gezamenlijk afsluiten.
Voor de boekenmarkt die plaatsvindt op vrijdag 6 oktober mogen de kinderen die boeken willen
verkopen deze op woensdag 4 oktober meenemen naar school. De kinderen van groep 1/2 en
groep 3 mogen op 6 oktober vanaf 14:45 u naar de boekenmarkt om iets te kopen als ze dat
willen en de kinderen van groep 4 t/m 8 mogen dit vanaf 15:00 uur. De boekenmarkt duurt tot
15.30 u. Donderdag 12 oktober is de Kijkavond op school. Deze begint om 18:30 u en duurt tot
20:00 u. Kinderen mogen verkleed naar school komen in het thema Griezelen. Echter om het niet
al te eng voor de jongste kleuters te maken, mogen kinderen niet met maskers/schmink op het
gezicht naar school komen. Er zal verder geen wedstrijd aan verbonden zijn.
Dit jaar hebben we tijdens de Kinderboekenweek ook de voorleeswedstrijd in de bovenbouw. In
de groepen 6 t/m 8 wordt er een winnaar bepaald. Deze kinderen zullen strijden om de titel:
Voorleeskampioen van de Johannesschool.
Spaaractie bij Van Atten:
Al jaren doen wij als school zaken met de plaatselijke boekhandel Van Atten. Ook dit jaar hebben
we de handen in één geslagen om een leuke spaaractie te houden. Hoe werkt het:
 U koopt in de kinderboekweek (van 4-10 tot 15-10) een kinderboek bij Van Atten.
 Het bonnetje van deze aankoop levert u in in de daarvoor bestemde bus in de Viertonde.



Voor 20 % van het totaalbedrag van deze bonnen mogen wij als school boeken uitzoeken
voor de schoolbieb.

In de Telstar heeft u kunnen lezen over Kenia en de stichting Wij steunen Kenia. Als oplettende
lezer zult u vast ook hebben gezien dat onze school dit jaar de stichting zal ondersteunen. Sinds
2003 zet deze stichting zich in voor basisschool De Mwereni in Kenia. Er is daar op school grote
behoefte aan boeken. Dit zijn uiteraard geen Nederlandse boeken maar Engelstalige boeken of
prentenboeken zonder tekst. De school heeft een langgekoesterde wens: een bibliotheek
starten, zodat alle kinderen daar boeken kunnen lenen die ze ook thuis kunnen gaan lezen. Zo
snijdt het mes aan twee kanten; de kinderen leren beter lezen en ouders, broertjes of zusjes
leren thuis met de kinderen mee. Heeft u thuis Engelstalige boeken of prentenboeken zonder
tekst die u wilt schenken aan De Mwereni? Dan kunt u die in de Kinderboekenweek inleveren bij
juf Rachel. In het voorjaar zal er een sponsorloop worden georganiseerd. Daarover krijgt u tegen
die tijd meer informatie.
Alvast bedankt namens de leerlingen, leerkrachten en ouders van De Mwereni!

Jaarlijkse ALV Oudervereniging
Afgelopen dinsdagavond (19 september) was het weer zover: de
jaarlijkse ALV van de oudervereniging. Alle ouders waren voor
deze avond uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst is er uiteraard
teruggekeken naar de OV- activiteiten van het afgelopen jaar,
maar vooral vooruitgekeken naar het komende schooljaar waarin
weer veel festiviteiten op de kalender staan.
Bestuurswisselingen
Tijdens deze bijeenkomst is officieel afscheid genomen van oud-bestuursleden Belinda van
Wieringen en Wendy Beekelaar.
We zijn verheugd dat we tijdens het vorige schooljaar meerdere nieuwe ouders hebben mogen
verwelkomen in het OV-bestuur:
- Marieke Bloemendaal (moeder van Amber uit groep 8 en Suzan uit groep 6) zij neemt de
functie van secretaris over van Nicole en Wendy
- Mariska van der Lingen (moeder van Dex uit groep 3 en Djenna uit groep 1-2)
- Monique Onderweegs (moeder van Bink uit groep 5 en Boet uit groep 1-2)
Na afloop van de vergadering heeft ook Matthijs de Boer (vader van Aeryn uit groep 4 en Bryan
uit groep2) aangegeven aan te willen sluiten bij de Oudervereniging

Contributie oudervereniging 2017-2018 vastgesteld
Ook de financiën incl. begroting voor komend jaar zijn besproken. De contributie voor schooljaar
2017-2018 is om alle activiteiten te kunnen blijven organiseren vastgesteld op € 45,00 per
leerling.
Deze contributie kunt u over maken naar bankrekeningnummer NL23INGB0003133094 t.n.v.
Oudervereniging VD RK Basisschool Johannes te Pijnacker o.v.v. de voor- en achternaam en
groep van uw kind(eren). Wilt u deze bijdrage voor 28 oktober 2017 overmaken?

INGEZONDEN MEDELINGEN
Ben je er ook bij?
Wanneer:19 oktober van 09:30-12:00
20 oktober van 09:30-13:00 met poffertjes.
Waar: Ontmoetingskerk,
Klapwijkseweg 91, Pijnacker
Wat: Spel, knutselen, verhalen over Jezus, zingen en meer.
Wie: Alle kids tussen 4 en 12 jaar.
Je ouders, opa, oma, tante en oom zijn ook welkom.
Voor groep 5 t/m 8 is een speciaal programma.
Deelname is gratis.
Opgeven hoeft niet!
Activiteit van gezamenlijke
kerken in Pijnacker.
Vragen? bel Judith 015-3640797
ffandersinfo@gmail.com
FF Anders is 10 jaar en trakteert op 5 november
om 16 uur met een voorstelling van Kindertheater
Simon en Zo Ergens in de Verte – van harte welkom!

Kinderboeken- en spellenbeurs
Zaterdag 7 oktober 9:00 - 12:00 uur
Clubhuis PWV zwembad de Viergang, Noordweg 77A, Pijnacker
Zaterdag 7 oktober
Kinderboeken en gezelschapsspellen worden verkocht namens zo’n 50
verschillende aanbieders, hierdoor ontstaat een gevarieerd aanbod. Van
voorlees- en prentenboeken voor de aller jongste tot boeken voor de
jong volwassenen; van Geronimo tot Dikkie Dik, van Donald Duck
stripboeken tot kinderkookboeken. Voor de gure wintermiddagen zijn er
spelletjes van jong tot oud als Verstoppertje met Nijntje en Monopoly.
Dit alles voor een leuk prijsje!
Het goede doel Jeugdland
De kinderboeken- en spellenbeurs steunt met de opbrengst ieder jaar een ander lokaal doel dat
het welzijn van kinderen hoog in het vaandel heeft staan. Dit jaar is dit Jeugdland Pijnacker.

Jeugdland is een speelweek voor de basisschooljeugd (5 t/m 12 jaar) van PijnackerNootdorp. Jeugdland wordt gehouden in de laatste week van de zomervakantie. De opzet van
Jeugdland is om de kinderen op een speelse manier te laten wennen aan het schoolritme door ze
sportief, sociaal en creatief bezig te houden op de verschillende afdelingen. Jeugdland draait
geheel op vrijwillige inzet en kan altijd een steuntje in de rug gebruiken. Veel kinderen uit
Pijnacker-Nootdorp gaan graag naar deze actieve laatste vakantieweek!
Dus kom samen met je kind(-eren) snuffelen voor gezelschapsspellen en kinderboeken en
ondersteun tegelijkertijd Jeugdland. We zien jullie graag op zaterdag 7 oktober!
Kijk voor meer informatie op de website: www.kinderboekenspellenbeurs.weebly.com

Kindervoorstelling ‘Aadje Piraatje viert feest’ (4+) in Pijnacker

Zet hem alvast maar in je agenda: zaterdagochtend 23 september om 10.30 u!
Stichting De Verbeelding organiseert tijdens het Verbeeldingsweekend weer een gratis
kindervoorstelling voor kinderen vanaf 4 jaar in het CJMV-gebouw. Dit jaar ‘Aadje Piraatje viert
feest’. Deze interactieve voorstelling is gebaseerd op het gelijknamige boek van Marjet Huiberts
en Sieb Posthuma en wordt uitgevoerd door theaterduizendpoot Ton Meijer.
Wil je mee-feesten met Aadje Piraatje? Vanaf 16 september zijn gratis toegangskaarten af te
halen bij Kantoorboekhandel Van Atten en Sigarenspeciaalzaak Het Moortje te Pijnacker.
www.deverbeelding.nu/www.tonmeijer.com

