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Volgt u ons al!
22 december
08 januari
12 januari
17 januari

12.00 uur vrij start
Kerstvakantie tot en met 7 januari
Weer naar school
luizencontrole
Studiedag, alle leerlingen vrij
Kerst 2017

Snappet
Na de kerstvakantie gaan we in de groepen 5 en 7
werken met tablets bij de ondersteuning van de lessen in
sommige vakgebieden. Ieder kind krijgt de beschikking
over een eigen tablet in de klas en zal deze gebruiken voor de verwerking van de leerstof. Door het
gebruik van de tablet krijgen de kinderen direct respons op hun antwoord waardoor fouten niet
ingeslepen worden maar direct herkend en verbeterd kunnen worden. Daarnaast heeft de leerkracht een
dashboard waarin hij of zij de leerling kan volgen en begeleiden.
Wij hebben bewust voor dit systeem gekozen omdat dit naar ons gevoel het beste aansluit bij onze
huidige wijze van werken. De leerkracht zal nog steeds de les geven zoals we zijn gewend, maar de
kinderen zullen afhankelijk van het vakgebied een deel van de oefenstof niet in het schrift of werkboekje
maken maar op de tablet. De leerstof die op deze wijze aan bod komt, is precies hetzelfde qua inhoud als
het werkboek of schrift wat we nu gebruiken. Daarnaast komt er ook veel extra oefenstof beschikbaar en
leert de ervaring op andere scholen dat kinderen het leuk vinden.
Het afgelopen jaar hebben we ons verdiept en zijn met een aantal leerkrachten gaan kijken bij een school
die dit systeem al langer gebruikt. Daarnaast hebben we natuurlijk ook overlegd met de leerkrachten
aldaar en gevraagd naar hun positieve maar ook negatieve ervaringen. Na het bezoek en alle informatie
die we gekregen hebben, waren we enthousiast en hebben we besloten tot een pilot bij ons op school.
De pilot zal tot het einde van het schooljaar duren en gedurende de periode regelmatig geëvalueerd
worden. Wij hebben er alle vertrouwen in dat het een goed werkbaar systeem is. Inmiddels zijn er al zo’n
2500 scholen die met dit systeem werken en heel tevreden zijn.
Nadat we een paar weken met de tablets gewerkt hebben, willen we de ouders van groep 5 en groep 7
uitnodigen voor een informatiebijeenkomst waarin we u meer kunnen vertellen en laten zien over deze
werkwijze. Daarnaast bestaat dan de mogelijkheid om het ook zelf te ervaren. U zult hiervoor nog een
uitnodiging ontvangen.
Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van Snappet waar ook de nodige filmpjes te zien
zijn. www.snappet.nl
Mocht u hierover nog vragen hebben, kunt u altijd terecht de leerkrachten of bij juf Annette.
Aanbevolen apps en websites

Van welke apps en websites kunnen kinderen het meeste leren?
Mijn Kind Online en Kennisnet brengen in een nieuwe gids leerzame apps en
sites voor kinderen van 2 tot 12 jaar in kaart. Van digitale prentenboeken tot
rekenapps, en van doe-het-zelf-filmpjes tot leessites. De gids biedt een overzicht
van 125 leuke en leerzame apps en sites. De uitgave is te downloaden:
http://mijnkindonline.nl/sites/default/files/uploads/125_leerzame_apps_en_websites_0.pdf

Afscheid Claudia
Claudia Schoonen, onze administratief medewerkster heeft een nieuwe
baan gekregen.
De afgelopen 7 jaar heeft zij met veel plezier en inzet bij ons op school alle
administratieve taken verzorgd. Wij zullen haar zeker missen en bedanken
haar via deze weg voor haar inzet!
Gelukkig hebben wij snel een geschikte vervangster voor haar kunnen
vinden. Joke van den Bogaert, is een bekende binnen het SKOP. Zij werk al
lange tijd als administratief medewerkster op de Josephschool en zal vanaf
januari ook bij ons op school komen werken als administratief
medewerkster.

Vacature onderwijsassistent
Er zal nog een wijziging gaan plaatsvinden in ons team. Door de groei op
de Keizerskroon is er een vacature halverwege het schooljaar ontstaan
voor een onderwijsassistent. Judith Roos zal vanaf het begin van het
nieuwe jaar op de Keizerskroon gaan werken, na bijna 10 jaar op de
Johannesschool gewerkt te hebben.
Dit houdt in dat er voor de Johannesschool een vacature is ontstaan.

Op de website staat meer informatie over deze vacature.
Wij houden u op de hoogte.

Nieuws van de Oudervereniging

voor meer plezier op school

Hulp gezocht voor de organisatie van de sporttoernooien!
Vindt u het ook belangrijk dat de kinderen kunnen meedoen aan de sporttoernooien? De
Sportcommissie kan wel wat hulp gebruiken bij het verwerken van de aanmeldingen. De aanmeldingen
verlopen via email dus deze werkzaamheden kunnen vanuit huis of waar dan ook uitgevoerd worden.
Heeft u interesse, of wilt u wellicht eerst meer weten wat er van u verwacht wordt en hoeveel tijd het
kost? Neem dan contact op met Kim Scheffelaar (moeder van Dean, gr. 5) of meester Ronald via
johannesschoolsport@outlook.com of kijk op de website.

Bedankt voor alle hulp!
In de afgelopen weken is er op school veel geholpen door ouders, bij
de Sinterklaasviering, de kerstactiviteiten, bij het maken van de
kerststukjes, bij het maken van hapjes, verzorgen van drankjes voor
het kerstdiner en nog veel meer….. Wij willen ook de woonvereniging
van Koningshof bedanken voor alle kraampjes.

Namens de oudervereniging en het team
willen we u heel erg bedanken voor uw inzet!

Nieuws uit de parochie

Kerstvieringen voor kinderen
Op 24 december om 18:00 uur organiseren wij een
gezinsviering in De Joannes de Dooperkerk (Oostlaan 38) in
Pijnacker. Deze viering is gericht op kinderen in de
basisschoolleeftijd.
Tijdens de viering beelden kinderen het Kerstverhaal uit.
Mocht je het leuk vinden om hieraan deel te nemen of iets
voor te lezen, geef je dan op via bertenjessica@gmail.com.
Het oefenen hiervoor vindt plaats op 24 december om 13:00
uur in de kerk.Ons kinderkoor Belle Noce zal tijdens deze
viering met ons de mooie Kerstliedjes zingen.
Op 25 december om 9:30 uur organiseren we het jaarlijkse Kindje
wiegen in de kerk. Deze korte viering (+/- 30 minuten) is ook geschikt
voor kinderen die nog niet op school zitten. Stil zitten hoeft niet tijdens
deze viering, want je mag allemaal meedoen aan het Kerstspel.
Hiervoor hoef je je niet op te geven. Gewoon kijken mag natuurlijk
ook.
We vinden het leuk als jij erbij bent!

