NIEUWSBRIEF
nr. 5
Agenda
27 oktober
30 oktober
10 november
14 november
16 november

vrijdag 27 oktober 2017

luizencontrole
20.00 uur OV overleg
Studiedag, alle leerlingen vrij
Informatieavond groep 8, 19.30 uur
Vrijdagtheater groep 5-6-7-8
Diploma Master Sen Education Needs

Afgelopen jaar heeft juf Mijke naast lesgeven
Ook nog in de avond- en weekend uren een
Master Sen Education Needs gevolgd.
Daarnaast heeft zij nog twee extra
specialisaties gevolgd op het gebied
van dyslexie en dyscalculie.

Gefeliciteerd
met je
diploma ‘s!

Al dit harde werken is beloond met een prachtig diploma!
Woensdag is zij ook nog geslaagd voor haar BHV certificaat!
Het team is enorm trots op al deze prestaties!

Wijziging directietaken/ib taken

Afgelopen schooljaar heeft Alice van Ruiten de taken als intern begeleider onderbouw op zich
genomen en heb ik (Annette van Uden) zowel de functie als directeur als de functie als intern
begeleider bovenbouw onder mijn takenpakket gehad.
Vanaf 1 november zal ik de functie als intern begeleider bovenbouw overdragen aan Mijke
Deweer. Zij zal naast leerkracht van groep 6 ook de intern begeleider van de bovenbouwgroepen
in haar takenpakket krijgen. Dit betekent dat zij op de vrijdag uit geroosterd wordt om de taken
als intern begeleider goed te kunnen uitvoeren.
Wij hebben een nieuwe leerkracht kunnen vinden om juf Mijke op de vrijdagen te kunnen
vervangen. Dit betekent tevens dat ik vanaf 1 november in plaats van vijf dagen vier dagen ga
werken. Mijn werkdagen worden dinsdag t/m vrijdag.

Nieuwe leerkracht groep 6
Vanaf volgende week zal juf Marijke Steentjes op vrijdag de nieuwe duo
leerkracht voor de groep 6 worden.
Juf Marijke heeft ruime ervaring binnen het onderwijs en heeft veel zin
om ons team dit jaar te komen versterken en samen met juf Mijke
Deweer groep 6 te begeleiden.

We wensen haar veel succes en welkom in ons team!
Studieverlof Juf Rachel
Ook juf Rachel is vorig jaar gestart met een master SEN opleiding
leerproblemen en heeft recht op een aantal dagen studieverlof. Juf Lisa zal deze dagen gaan
vervangen en zal daarom de komende maanden om de week een dag voor juf Rachel invallen.
Nieuws uit groep 8
De komende periode hebben de kinderen uit groep 8 de B8 Cito toetsen.
In tegenstelling tot de overige groepen krijgt groep 8 hun eerste rapport al op 16 november mee.
De 10 minutengesprekken zullen in de week daarna plaatsvinden. De ouders ontvangen hier nog
een uitnodiging voor. Op 14 november is er een informatieavond voor de ouders van groep 8
over de vernieuwingen binnen het voortgezet onderwijs van de afgelopen jaren.
Actie Lightwise: Geslaagd!
Ook dit jaar hebben de hulpvaders er weer voor
gezorgd dat alle fietsen weer klaar zijn voor de
wintertijd.
De Lightwise-hulpvaders hebben de fietsen van de
leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 op verlichting
gecontroleerd en meteen kleine reparaties uitgevoerd.
Vriendelijk verzoek aan de ouders om komende winter
extra alert te blijven op de verlichting van de
kinderenfietsen. Zo maken we met elkaar het verkeer
weer een beetje veiliger.

Lightwise-hulpvaders bedankt!
Nieuws uit onze parochie Joannes de Dooperkerk
Zaterdag 28 okt. 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Salvation
Zondag
29 okt. 11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Vivace
Woensdag 8 nov. 20.00 uur Informatieavond 1e H. Communiein het Prinsesje

Overblijfvereniging Knabbel en Babbel
Het bestuur van overblijfvereniging Knabbel en Babbel is op zoek naar
extra overblijfkrachten op de Johannesschool en de Tweemaster te
Pijnacker.
De werkzaamheden bestaan uit het begeleiden van de overblijfkinderen
tijdens de lunchpauze van 12:00 uur tot 13:15 uur.
Wilt u ons team komen versterken of heeft u vragen, neem dan contact
op met Marieke Bloemendaal 015-3699454/ 06-38188243/
tso.knb@gmail.com

Nieuws van de Oudervereniging

voor meer plezier op school

Schoolfotograaf
Een paar werken geleden is de schoolfotograaf langs geweest en zijn alle kinderen weer keurig
op de foto gezet. De foto’s zijn afgeleverd en de meeste enveloppen zijn weer terug op school.
Mocht u de enveloppe nog niet hebben ingeleverd, wilt u dit dan alsnog maandag inleveren,
zodat de fotograaf alles weer op orde kan maken. Bedankt alvast!

Ter herinnering contributie oudervereniging 2017-2018
De financiën incl. begroting voor komend jaar zijn besproken in de ALV. De contributie voor
schooljaar 2017-2018 is vastgesteld op € 45,00 per leerling.
Deze contributie kunt u, als u dit nog niet gedaan heeft over maken naar
bankrekeningnummer NL23INGB0003133094 t.n.v. Oudervereniging VD RK Basisschool Johannes
te Pijnacker o.v.v. de voor- en achternaam van uw kind(eren).
Wilt u deze bijdrage vóór 1 november 2017 overmaken? Bedankt alvast!

Peuteropstap is een groot succes!

INGEZONDEN MEDELINGEN
Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds
Wil uw zoon of dochter sporten of aan cultuur (muziek, theater, dansen) deelnemen? Maar heeft
u daarvoor niet de financiële middelen? Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds maken dat in
de gemeente Pijnacker-Nootdorp wél mogelijk. Wat betalen de fondsen? Het Jeugdsportfonds en
Jeugdcultuurfonds betalen de contributie en eventuele kleding en attributen die nodig zijn.
Hoe vraag je aan? Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen, dat kan alleen gedaan worden door
intermediairs. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de
opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare
school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een
maatschappelijk werker.
U kunt voor onze school contact opnemen met Mandy de Keizer, school maatschappelijk werk.
Op de website van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds staan alle spelregels en een
overzicht met intermediairs.

