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Agenda
10 november
14 november
14 november
16 november
17 november
17 november
20 november

vrijdag 10 november 2017

Studiedag, alle leerlingen vrij
Informatieavond groep 8, inloop 19.15 uur, start 19.30 uur
Kijkochtend bij de kleuters, zie intekenlijsten bij de deur
Kijkochtend bij de kleuters
Kijkochtend bij de kleuters
Vrijdagtheater groep 5-6-7-8, start 14.45 uur, rapport groep 8 mee
Versieren school voor Sinterklaas

Terugblik enkele activiteiten in de groepen…

Plastic Soup in de klas…
De kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 kreggen uitleg over
plastic op straat. Waar blijft al dat plastic? De kinderen
leerden dat er veel plastic in de zee terecht komt en dat de
natuur daar last van heeft.
Een schone maatschappij begint bij jezelf!

Dierenbescherming in groep 4
De dierenbescherming kwam de kinderen vertellen over
de dieren in het asiel. Als je op zoek bent naar een
huisdier; het asiel zit vol met lieve dieren.
De kinderen uit groep 4 weten nu hoe je goed voor je
huisdieren moet zorgen!

Schoolfruit
Ook dit jaar doen we weer mee met schoolfruit weken. Dit betekent dat vanaf
13 november de kinderen drie keer in de week schoolfruit krijgen vanuit school.
De leveringen lopen t/m week 16 (16 t/m 20 april 2018). De fruitdagen zijn
dinsdag, donderdag en vrijdag. Deze dagen hoeven de kinderen geen fruit van
thuis mee te nemen. Na deze weken zullen we onze fruitdagen weer voortzetten
met fruit van thuis mee te nemen, dat zal dan weer woensdag, donderdag en
vrijdag zijn. Natuurlijk mogen de kinderen ook op de andere dagen fruit mee nemen!
Zwemfestijn groep 7 en groep 8
Een groep studenten van de Haagse Hogeschool en ROC Mondriaan doen onderzoek naar de
zwemvaardigheid van kinderen. Ze zijn benieuwd of de zwemvaardigheid van kinderen terug
loopt als dit niet wordt bijgehouden en of de afschaf voor schoolzwemmen invloed heeft.
De groepen 7 en 8 zijn uitgenodigd om aan dit onderzoek deel te nemen. Dinsdag 21 november
gaan zij op de fiets ‘s middags naar de Viergang om hieraan mee te doen.

Nieuws van de Sinterklaaswerkgroep.
Bij ons op school zullen er de komende tijd diverse activiteiten
plaatsvinden.
Op maandag 20 november om 08.30 uur zal onze school weer
prachtig versierd worden door onze hulpouders.
Hiervoor zijn we nog op zoek naar ouders die ons een handje
kunnen helpen! U kunt zich aanmelden bij op het bord bij de
kleuters of even via de app groep van de oudervereniging.

Zet u ook alvast de volgende zaken in uw agenda?








Vrijdag 24 november: lootjes trekken voor de surprises in groep 5 t/m 8.
Donderdag 30 november: schoen zetten.
Maandag 4 december: surprises inleveren.
Maandag 4 december: versieren van de Theaterzaal vanaf 13.15 uur.
Dinsdag 5 december: Sinterklaasfeest op school. Bij binnenkomst verzamelen de kinderen van
groep 1 t/m 8 zich in hun eigen klas en houden hun jassen aan zodat we snel naar Het Baken
kunnen waar we de Sint zullen verwelkomen. Ook de ouders zijn hierbij welkom.
We hebben deze dag een continurooster tot 14.00 uur. Alle kinderen blijven die dag dus over.

voor meer plezier op school

Nieuws van de Oudervereniging

Opbrengst van de spaaractie :
€100,00 te besteden voor de
schoolbibliotheek
Bedankt hiervoor!

Bladeren ruimen!
Het is weer duidelijk herfst en daarbij hoort het bladeren ruimen. De kinderen vinden het leuk om
in de pauzes met grote schephandschoenen en bezems te helpen de schoolpleinen bladvrij te
maken. Daarnaast hebben we met een groepje ouders deze woensdagochtend weer geveegd.
Dit zorg ervoor dat de kinderen prettig en veilig op en rond de schoolpleinen kunnen spelen.
Natuurlijk zijn nog niet alle bladeren gevallen en zullen we nog een aantal keren de pleinen moeten
schoonvegen.
Zoals iedereen weet maken vele handen licht werk en dus bij deze een oproepje aan alle ouders:
Als u het niet erg vindt om een aantal keren per jaar een uurtje te helpen vegen, geef uw mobiele
nummer en naam dan door aan de leerkracht zodat u kunt worden toegevoegd aan de app-groep.

TOP GEDAAN! BEDANKT!
Met vriendelijke groeten,
Het OV-bestuur, ov@johannesschoolpijnacker.nl

INGEZONDEN MEDELINGEN
Opening Klaproostunnel
Fiets of wandel jij ook altijd door de tunnel naar het dorp, naar de sportclub, naar de kerk, naar
’t werk of naar school? Dan heb je wel gezien dat er een tijdje flink geklust is aan die tunnel.
Binnenkort is het klaar, en tijd voor de opening!
Het wordt een vrolijk officieel moment waarop we de opgefriste Klaproostunnel met elkaar
openen. Kinderen mogen een ritje met het treintje maken. Kom jij ook? Sinterklaas en de Pieten
zijn er ook bij.
Het is op woensdag 29 november 2017, 13.45-15.00 uur
Met elkaar hebben de gemeente, een groep betrokken bewoners uit Pijnacker en de
bewonersverenigingen dit opknapplan van de tunnel bedacht en het is nu tijd om dit te vieren.
Bij het skatepark, dus aan de Klapwijkkant van de tunnel, staat de partytent klaar. Kom hier
gezellig vanaf 13.45 uur wat drinken. De opstapplaats van het treintje is ook aan de Klapwijkkant
van de tunnel op de stoep bij het Vrouwenrecht. De route van het treintje gaat door de tunnel en
door het wijkpark van Klapwijk en het bosgebied van Koningshof.
Kinderen en alle gebruikers van de tunnel tussen Klapwijk en Koningshof zijn van harte
uitgenodigd. Sinterklaas en de Pieten komen ook! Tot ziens op woensdag de 29 e november.

