NIEUWSBRIEF
nr. 10

vrijdag 19-01-2018

januari – februari
week van 22 jan
26-01
29-01
31-01
01-02
02-02
16-02
16-02

Afname CITO toetsen groep 2 t/m 7
Nationale voorleesdagen
Vrijdagtheater groep 1 t/m 4 start 15.45 uur
Inloopochtend ouders
Inloopochtend / koffieochtend ouders
Inloopochtend ouders
“Warmetruiendag”
Vrijdagtheater groep 5 t/m 8 start 15.45 uur
Rapport mee (groepen 1 t/m 7)

Wat gaat de tijd toch snel….
De eerste schoolweken in het nieuwe jaar zijn alweer achter de rug.
In deze Nieuwsbrief kunt u lezen wat er allemaal gebeurd is of
nog op de agenda staat voor de komende periode.
Wij wensen u een goed begin van het nieuwe jaar toe en veel leesplezier!
Van 24 t/m 3 februari zijn de Nationale
Voorleesdagen.
Deze speciale week wordt georganiseerd om het
voorlezen te stimuleren aan kinderen. Naast het
zelfstandig lezen speelt ook het voorlezen een hele
belangrijke rol in het leren lezen. Daarnaast prikkelt
het de fantasie en maakt het kinderen enthousiast.
Donderdag 25 januari komt een docent van Team 4 Talent het boek “Ssst de tijgers slaapt” voorlezen aan
de kleuters. Wij wensen iedereen veel (voor) leesplezier!

Ons groene schoolplein
De afgelopen periode is er al wat groen bijgekomen op ons nieuwe schoolplein. Wij merken soms dat er
kinderen door de beplanting heen lopen/spelen. Wij vinden het jammer als de jonge plantjes hierdoor
niet goed kunnen groeien en bloeien. Wilt u daar samen met ons extra opletten!
Studiedag 17-1-2017 in het teken van “Leren Leren”
Afgelopen studiedag stond de middag in het teken van het thema
“Leren Leren”.
We vinden het als team belangrijk dat alle kinderen optimaal kunnen
profiteren van het onderwijs. Bij het thema “Leren Leren” maken we
gebruik van de leerlijn Leren Leren , vakoverstijgend. De leerlingen
leren belangstelling hebben voor de wereld om hen heen, ze leren deze
gemotiveerd onderzoeken en daarin taken uitvoeren, waarbij ze
gebruik maken van informatie, strategieën en vaardigheden en ze leren
reflecteren op eigen handelen.

Het is daarmee een metavaardigheid; een vaardigheid in het vaardig worden. Het gaat onder meer:
om studeervaardigheden, studieplanning, geheugentechnieken, gebruik van naslagwerken (atlas,
woordenboek) onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken, samenvatten en schema's opstellen.

Leren leren gaat over het bewust zijn:
 Dat je leert,
 Wat je leert,
 Hoe je leert,
 Waarom je leert,
 Wie jij zelf bent als leerder. Wat drijft je en waar liggen je interesses? Hoe kun je
zelfkennis benutten om het leren te versterken? Wat zijn je sterke kanten en je
valkuilen.
Leren is in verbinding staan met anderen, maar bovenal in verbinding staan met jezelf.
Leren leren is bewust en actief bezig zijn met je eigen leerproces. Het gaat over grip krijgen op en
sturing kunnen geven aan de leerdoelen die je wilt en moet bereiken om je optimaler te kunnen
ontwikkelen.
Met het team is er gekeken welke onderdelen nog extra aandacht verdienen en welke
onderdelen al goed beheerst worden door de leerlingen uit de verschillende groepen.
Het was al met al een “leerzame dag” waarin iedereen weer met nieuwe ideeën en energie de
volgende dag in de groep aan de slag kon gaan.
Start van SNAPPET in groep 5 en groep 7
Nadat de leerkrachten bij het Spectrum, een andere SKOP school een bezoek gebracht hadden om te bekijken hoe
de leerlingen van die school met Snappet werken, was het dan vrijdag zover dat de kinderen van groep 5 en groep 7
voor de eerste keer er mee aan de slag gingen.
Alle kinderen zijn heel enthousiast en de opmerking “oh nu heb ik nog meer zin om maandag weer naar school te
komen! “geeft wel aan dat iedereen met volle aandacht aan het leren ging! Binnenkort krijgen de ouders uit de
groepen 5 en 7 de gelegenheid om het gebruik van Snappet ook te komen bekijken.

“Warmetruiendag” vrijdag 2 februari

De groenste energie is de energie die je niet gebruikt!
Onder dit motto nemen elk jaar weer vele honderdduizenden Nederlanders actief deel aan
Warmetruiendag. Op deze nationale dag van de energiebesparing zetten mensen de thermostaat massaal
minimaal één graad lager en besparen zo, per graad, 6% energie en dus 6% CO2. De trui staat op deze dag
symbool voor wat we samen zélf kunnen doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Wij
doen als school ook mee aan deze dag, omdat wij het belangrijk vinden om onze kinderen hiervan bewust
te maken. Iedere groep zal op vrijdag hier extra aandacht aan besteden, door bijvoorbeeld interessante
proefje te doen, uitleg te geven over energie en lessen hieraan te koppelen. De leerkrachten en alle
kinderen mogen die dag met een extra warme trui naar school komen!
Wat doen wij al op school:
- Zonnepanelen
- Batterijen inzamelen
- Al het afval wordt gescheiden
- Veel kinderen komen lopend of op de fiets naar school
- Gerenoveerd gebouw; energiezuinige lampen, lichten gaan automatisch uit na een bepaalde tijd,
dubbel glas, plafond geïsoleerd, etc.
- Zuinig aan met gebruik van papier
Rapport en 10 minutengesprekken groep 1 t/m 7
Op vrijdag 16 februari krijgen alle kinderen van groep 1 t/m 7 het eerste rapport mee. In dit rapport staan
de gegevens over uw kind(eren) vermeld en vindt u tevens een overzicht van de cito-uitslagen van de
toetsen die we in die periode daarvoor hebben afgenomen. Ook dit schooljaar zullen de leerlingen van de
groepen 6 en 7, net als bij de voortgangsgesprekken, ook bij deze gesprekken aanwezig zijn. Op deze
manier spreken we niet over de leerlingen, maar met de leerlingen. De leerlingen krijgen op deze manier
nog meer autonomie over hun eigen leerproces.

Nieuws vanuit groep 8
Er is een spannende tijd aangebroken voor de leerlingen van groep
8. Dit is het jaar dat zij afscheid nemen van de Johannesschool en
op zoek gaan naar een nieuwe school. Komende week krijgen de
leerlingen hun definitieve schooladvies. De komende tijd kunnen
leerlingen met ouders open dagen / avonden bezoeken op
verschillende scholen.
Met de groep bezoeken wij drie scholen. Wij hebben het Stanislas
Pijnacker, Picasso Lyceum al bezocht en en binnenkort zullen de
leerlingen nog naar Melanchthon Berkroden op bezoek gaan.

voor meer plezier op school
Nieuws van de Oudervereniging

Ouderhulp
Regelmatig organiseren wij vanuit de Oudervereniging leuke activiteiten voor de kinderen. Rondom deze
activiteiten zorgen wij dat de school vaak leuk versierd is in allerlei uiteenlopende thema's.
Naast het versieren zorgen wij natuurlijk voor nog meer activiteiten rondom school. Denk hierbij aan het
koffie schenken op verschillende avonden zoals bijvoorbeeld de kijkavond tijdens de Kinderboekenweek,
bladeren opruimen op het schoolplein. En nog veel meer. Kortom, door het jaar heen kunnen wij jullie
hulp goed gebruiken! Deze activiteiten op en rondom de school kunnen wij echter niet alleen. Hiervoor
hebben wij regelmatig hulp nodig van ouders.
Er is een appgroep opgericht waarin ouders op de hoogte kunnen blijven van de activiteiten van
opbouwen, maar natuurlijk op afbreken en opruimen van deze versieringen. Ook zal hierin wanneer er op
welk gebied dan ook hulp nodig is, hulp gevraagd worden.
De appgroep heeft een zakelijke invulling hebben. Het is niet de bedoeling dat hier hele gesprekken op
gevoerd gaan worden en dat mensen te veel piepjes en meldingen op de telefoon ontvangen. Er zitten
strikte regels aan waaronder:



1 van de OV leden bericht een hulpvraag waarin staat wat er gedaan moet worden, op welke dag,
op welk tijdstip en hoeveel personen hierbij nodig zijn.
 U kunt als hulpouder hierop reageren met een simpele JA wanneer u kunt helpen!
 Wanneer u niet kunt helpen hoeft u niet te reageren. Dit om het aantal berichten tot het
minimum te beperken.
 Wanneer er net zoveel ja's zijn geantwoord als dat er hulp wordt gevraagd hoeft u ook niet meer
te reageren.
 Mochten er vragen zijn kunt u het best persoonlijk contact opnemen met de persoon die hulp
gevraagd heeft (of een ander lid van de OV). Deze vragen graag buiten de appgroep om laten
gaan.
 Het is niet zo dat er alleen hulp nodig is tijdens schooluren. Af en toe zullen wij ook in de avond
hulp nodig hebben. Mocht u dus alleen in de avonduren beschikbaar zijn kunt u zich nog altijd
aanmelden voor deze appgroep.
Het kan voorkomen dat u in de appgroep zit, maar het niet lukt om door het jaar heen te helpen. Voelt u
zich alstublieft niet bezwaard. Er zal vast een moment komen waarbij u wel kunt helpen. Is het niet dit
jaar dan misschien een ander jaar.
U kunt zich via de eigen juf of ov@johannesschoolpijnacker.nl opgeven met naam en telefoonnummer. U
zult dan worden toegevoegd in de appgroep.
Alvast hartelijk dank voor al jullie hulp!
Samen maken we er een fantastisch leuke en gezellige school van.
Met creatieve groet,
De OV-leden en klassenouders

Nieuws uit de parochie
Maria Lichtmis: terugkomviering dopelingen
Op zondag 4 februari 2018 vieren wij Maria Lichtmis. Tijdens deze viering worden de kinderen
die in 2017 zijn gedoopt, opgenomen in de gewone zondagsviering door middel van een zegen
voor deze kinderen en hun gezin.
Als u of uw kind(eren) zijn gedoopt in de afgelopen 4 jaar bent u ook weer van harte welkom om
deel te nemen. U kunt zich opgeven bij het locatiesecretariaat van de Joannes de Dooperkerk .
Daarnaast hopen wij ook andere belangstellenden te verwelkomen tijdens deze viering. Er is
geprobeerd deze viering zo veel mogelijk geschikt te maken voor kinderen.
Tijdens de viering is er crècheopvang in het Prinsesje. Mocht u van deze opvang
gebruik willen maken, wilt u dit dan voor donderdag 1 februari melden bij het
locatiesecretariaat. Wij kunnen dan beter inschatten hoeveel begeleiding er
nodig is.
Het koor Vivace zal deze viering muzikaal ondersteunen.
We hopen op een grote opkomst zondag 4 februari om 11.00 uur. Komt u ook?
De werkgroep Doopvoorbereiding, werkgroep Gezinsviering en Vivace.
Locatiesecretariaat:
Email: SecretariaatPijnacker@ParochieChristusKoning.nl
Telefoon: 015-3692480

Ingezonden mededelingen
Beste ouders en verzorgers,
Een nieuw jaar is weer van start gegaan.
We wensen elkaar het allerbeste toe, maar vooral een gelukkig en
gezond jaar.
Dat wensen we onze kinderen natuurlijk het allermeeste toe. Maar
misschien voelt uw kind zich niet zo blij, gezond en gelukkig en kan
kinderyoga daar misschien verandering in aanbrengen.
Yoga is plezier voor elk kind. Het kind hoeft géén problemen te hebben om met yoga bezig te zijn. Maar
yoga kan wel een gunstig effect hebben op kinderen die om de één of andere reden in hun functioneren
belemmerd worden, zoals kinderen die problemen hebben met hun gedrag, concentratie, coördinatie,
ademhaling, motoriek, slapen, angsten en buikpijnklachten.
Yoga voor kinderen betekent samen bewegen, ontspannen en fantaseren. Het doel is om al spelend
sterker te worden. De achterliggende gedachte is het mogen zijn wie je bent en het respecteren van jezelf
en je omgeving.
KOM SAMEN MET UW KIND(EREN) VOOR EEN GRATIS PROEFLES.
Kijk voor meer informatie op www.tarayoga.nl
De lessen worden gegeven in 2 groepen, van 4-8 jaar en van 8-12 jaar.
In de speelzaal van de Johannesschool in Pijnacker.
Voor meer informatie of vragen, kunt u een berichtje sturen naar wilma@tarayoga.nl

