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Agenda
06 oktober
11 oktober
12 oktober
13 oktober

Boekenmarkt 14.45 – 15.30 uur
Voorleeswedstrijd bovenbouw start 11.30 uur
Kijkavond Kinderboekenweek van 18.30 uur tot 20.00 uur
speelgoedmiddag groep 1-2 /afsluiting Kinderboekenweek

16 oktober- 20 oktober
24 oktober
24 oktober
25 oktober
26 oktober
27 oktober

Inloopochtend voor ouders 8.30 uur
Voortgangsgesprekken voor groep 1-7
Inloopochtend/koffieochtend voor ouders 8.30 uur
Voortgangsgesprekken voor groep 1-7
luizencontrole

Voorstelling Kijkkunst
De groepen 1-2 zijn dinsdag 26 september naar de Keizerskroon gelopen en hebben
daar kunnen genieten van een voorstelling. De voorstelling ging over wilde dieren.
Ieder kind heeft aan het eind van de dag nog een leuk tijdschrift meegekregen van het WNF.
WNF heeft in samenwerking met Kijkkunst deze voorstelling samengesteld.
De kinderen vonden het een erg leuke voorstelling en hebben betrokken geluisterd en actief
meegedaan!

Inloopochtend
De inloopochtend van maandag 23 oktober is verplaatst naar
dinsdag 24 oktober. U bent van harte welkom om op de
ingeplande dagen even in de klas van uw kind(eren) te komen
kijken. De kinderen kunnen hun schriften/werkjes laten zien. Op
woensdagochtend is na de inloop ook tijd om even met elkaar
een kopje koffie of thee te drinken. U kunt dan gezellig met de
andere ouders kennis maken of bij kletsen.
Geboren zoon van Rozanne en Martijn.
Juf Rozanne is op 27 september bevallen van een zoon Sep!
Wij wensen haar en haar gezin veel liefde en geluk!

Bedankt voor alle hulp!
Afgelopen jaar heeft Suzanne Hoogeveen de
ziektevervanging van Mariëtte Steijger ingevuld. Dit heeft zij
met veel inzet en enthousiasme
gedaan. Wij willen haar daarom
ook via deze weg nog een keer
extra bedanken! We zullen
Suzanne nog als klassenouder
terug op school zullen zien.
Mariette Steijger is weer
begonnen met werken en vanaf nu is zij weer volledig aan het werk.
We zijn blij dat zij terug is en dat zij al de werkzaamheden weer volledig kan oppakken!

Protestmanifestatie met 60.000 stakende leerkrachten in Zuiderpark

Namens de Johannesschool is er een afvaardiging naar Den Haag geweest om de actie te
ondersteunen. Met de actie protesteerden de leerkrachten tegen de lage salarissen en hoge
werkdruk in het basisonderwijs. Laten we hopen dat de actie zin heeft gehad en dat er een
minder hoge werkdruk voor de leerkrachten en alle overige personeelsleden in het
basisonderwijs komt!

Woensdag 4 oktober is de kinderboekenweek gestart en uiteraard besteedt de Johannesschool hier veel
aandacht aan. De school is versierd in het thema Gruwelijk eng. Er is een leuke opening geweest waarbij
door verschillende juffen is voorgelezen en de traditionele boekenmarkt heeft ook al plaatsgevonden als u
deze nieuwsbrief leest. Maar komende week gebeurd er nog meer leuks:
Afgelopen week heeft uw kind een kleurplaat mee naar huis gekregen die eenmaal mooi gekleurd
ingeleverd kan worden bij Boekhandel Van Atten waar ze zullen worden
opgehangen zodat alle bezoekers ze kunnen bewonderen.
Dinsdag 10 oktober komt schrijfster Lisa Boersen, die zelf lange tijd in
Pijnacker gewoond heeft, in de groepen 5,6,7 en 8 vertellen over het
schrijversvak en haar boeken. Van 15:15 tot 16:00 is er in de Viertonde
de mogelijkheid om een boek van Lisa Boersen te kopen en te laten
signeren als u dat leuk vindt. Let op: om een boek te kunnen kopen is
het fijn als u contant gepast geld meeneemt of meegeeft aan uw kind.
Als u de boeken van Lisa Boersen van tevoren wilt bekijken, dan kan dat.
Deze liggen ter inzage in het griezelhoekje in de Viertonde. Meer
informatie over Lisa Boersen en haar boeken kunt u vinden op
www.lisaboersen.nl.
Woensdag 11 oktober vindt de voorleeswedstrijd plaats waarbij meerdere kinderen uit de
bovenbouwgroepen strijden om de eer om de Johannesschool te mogen vertegenwoordigen bij de
regionale voorleeswedstrijd later dit jaar.
Donderdag 12 oktober is er een kijkavond van 18:30 tot 20:00 waarbij alle kinderen graag laten zien wat
ze allemaal gedaan hebben tijdens de Kinderboekenweek. Ook hier hopen we u en andere
geïnteresseerde te mogen verwelkomen. Het thema van de Kinderboekenweek zal ook op deze kijkavond
duidelijk aanwezig zijn, dus pas op, niet schrikken! De kinderen mogen verkleed komen, maar wel zonder
schmink of maskers omdat dat te eng is voor sommige kinderen.
Vrijdag 13 oktober wordt de Kinderboekenweek afgesloten en leest de winnaar van de voorleeswedstrijd
voor. Als laatste nog uw aandacht voor een leuke actie. Misschien weet u het nog van vorig jaar: de
bonnenactie voor gratis boeken voor school! Als u tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek koopt bij
Boekhandel Van Atten, gooi de bon dan niet weg! Lever de bon in op school in de daarvoor aanwezige
dozen. Wij mogen namelijk voor 20% van het totaalbedrag van de ingeleverde bonnen gratis boeken
uitzoeken voor de schoolbieb. Dus hoe meer bonnen hoe meer gratis boeken!

Madscience
Op maandag 23 oktober start in het 10e lokaal de workshop van Madscience. De workshop start
om 15:30 uur. De lessen duren 60 minuten, in sommige gevallen kan het ietsjes uitlopen.
Data:
Dag 1:
Dag 2:
Dag 3:
Dag 4:
Dag 5:
Dag 6:

23-10-2017
30-10-2017
06-11-2017
13-11-2017
20-11-2017
27-11-2017

Er waren veel aanmeldingen, waardoor er wat kinderen op de wachtlijst staan. Op het moment
dat er genoeg kinderen zijn, zal er nog een nieuwe groep gestart worden.
Madscience zal dan in overleg een ander tijdstip/dag/periode inplannen met de school.
Voorstellen stagiaires groep 1-2
Mijn naam is Lisanne van der Ploeg. Ik ben een tweedejaars
pabostudent van 19 jaar oud en ik kom uit Nootdorp. Vanaf 26
oktober ben ik op de donderdagen te vinden in groep 1/2a bij juf
Jacqueline, ik zal hier tot de kerstvakantie stage lopen. Verder ben ik
deze periode 2 keer een hele week op de Johannesschool, dit zijn
namelijk mijn stageweken.
In mijn vrije tijd ben ik graag buiten of ben ik met mijn vriendinnen.
Ook werk ik veel bij mijn vader in de komkommerkas. Het kan zijn dat
je me wel eens rennend tegen komt in Pijnacker, ik bootcamp namelijk
bij de Viergang in Pijnacker. Ik kijk er erg naar uit om stage te lopen op de Johannesschool! Tot in
oktober! Vriendelijke groetjes Lisanne van der Ploeg

Via deze manier wil ik mij graag aan jullie voorstellen. Mijn naam is
Cynthia Brand en ik ben 20 jaar oud. Ik woon in Delfgauw. Hiervoor
heb ik een paar jaar in Pijnacker gewoond en toevallig ook gekleuterd
op de Johannesschool.
Ik studeer sinds vorig schooljaar aan de Thomas More pabo in
Rotterdam. Voor deze opleiding heb ik de opleiding
onderwijsassistent gestudeerd aan het Mondriaan in Delft.
Sinds groep 8 wil ik graag juf worden en hier ga ik ook voor! Ik vind
het erg leuk om met kinderen te werken en ze te zien groeien. Ik heb erg veel zin in om het
aankomende halfjaar elke donderdag mee te draaien met groep 1/2 bij juf Marcella.
Vriendelijke groetjes, Cynthia Brand

Creatief in de pauze
Tijdens de overblijf konden de kinderen kiezen om mee te
doen aan een project met borduren.
Er zijn een heleboel enthousiaste kinderen gestart.

SPORTTOERNOOIEN OP DE JOHANNESSCHOOL
Jeu de Boules
Het jeu de Boules toernooi voor kinderen uit groep 7 en 8 plaats heeft
weer plaatsgevonden. De Johannesschool deed mee met één team.
Het was een gezellige en sportieve middag!

INGEZONDEN MEDELINGEN
Speelgoedbeurs Harlekino zaterdag 4 november
Op zaterdag 4 november van 9-12 uur organiseert Speelotheek
Harlekino weer haar jaarlijkse grote speelgoedbeurs. De beurs is in de
scholen Ackerweide en Bonte Tol aan de Gantellaan in Pijnacker.
Toegang is gratis.
Op de beurs kunt u speelgoed verkopen en kopen. Speelgoed dat u wilt verkopen kunt u brengen
op vrijdagmiddag 3 november. Een verkoopnummer kunt u tot 2 november digitaal aanvragen op
www.speelotheekharlekino.nl. Ook leest u hier alle spelregels en verkooptips.
Een begrip in Pijnacker
De beurs is dé plek waar allerlei mooi tweedehands speelgoed wordt verkocht en gekocht.
Jaarlijks trekt de beurs veel kopers én verkopers van gebruikt speelgoed, zoals babyspeelgoed,
spellen, poppen, buitenspeelgoed, verkleedkleding, Lego, Playmobil en meer. Vorig jaar
wisselden zo’n 3000 stuks speelgoed van eigenaar! Ook dit jaar zal er weer een snelkassa zijn.
Nieuw dit jaar is dat uitbetaling van verkocht speelgoed achteraf via een bankoverschrijving
gebeurt. Volg ons voor het laatste beursnieuws via Facebook.com/speelharlekino of Twitter:
@speelharlekino

