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Rapport groep 1 t/m 7 meer naar huis
Middag vrij, start voorjaarsvakantie
Studiedag, alle leerlingen vrijdag
luizencontrole
kijkochtenden kleutergroepen
Vrijdagtheater groep 1-2-3-4 en bezoek aan ’t Geertje groep 1-2a
bezoek aan ’t Geertje groep 1-2b
Groep 8 op kamp

Wat vliegt de tijd…… Nog een week te gaan en dan is de voorjaarsvakantie alweer aangebroken.
Stiekem genieten we van de dagen die al wat langer worden; het voorjaar komt eraan!
Paasviering
Oproep voor Pasen!
Wij zijn op zoek naar ouders die op
woensdag 7 maart de school willen versieren
voor Pasen/lente. Het versieren start om
08:30uur. Komt u ook helpen?
Gaat u binnenkort uw wilgentakken snoeien of
kent u iemand die wilgentakken overheeft,
denk dan aan de Johannesschool. De takken
mogen worden afgegeven bij juf Sema van groep 4!
Namens de Paaswerkgroep
Kijkochtenden bij de kleuters
Het is weer zover! 12, 13, 15 en 16 maart kunnen de ouders van de kleutergroepen weer
meelopen in de klas. Zij kunnen zich na de vakantie inschrijven om een uurtje mee te spelenwerken. De inschrijflijsten zullen dan op het bord hangen. De kinderen kunnen hun ouders laten
zien wat zij doen tijdens het circuit. U bent van harte welkom om tussen 8:30 uur en 9:30 uur in
de klas mee te kijken.
Na de voorjaarsvakantie
De kleuters gaan na de vakantie naar ’t Geertje! De groepen
gaan om de beurt naar ’t Geertje en zullen daar alle dieren
bekijken en hopelijk de kleine geitjes een flesje kunnen geven.
Alle ouders zullen nog een mail krijgen met verdere informatie
en met de vraag of ouders mee willen en kunnen rijden.

Gevonden voorwerpen
Volgende week liggen de gevonden voorwerpen weer uitgestald in
de Viertonde. Wilt u even komen kijken of er nog iets van u of uw
kind tussen ligt. Alles wat niet opgehaald schenken we aan een goed
doel of gooien we weg.

“Geef een prentenboek cadeau”
REN OP 9 FEBRUARI NAAR DE BOEKHANDEL VOOR RONJA DE ROVERSDOCHTER!
Alle kinderen moeten kunnen opgroeien tussen de boeken. Het
initiatief ‘Geef een (prenten)boek cadeau’ heeft als missie alle –
maar dan ook alle – kinderen in Nederland en Vlaanderen te
laten opgroeien tussen de allermooiste kinderboeken. Als er
thuis mooie boeken zijn, ontdekken kinderen en ouders hoe leuk
lezen en voorlezen is; hoe heerlijk het is om je te verliezen in een
prachtig verhaal, in een onbekende wereld. Geletterdheid is
bovendien een voorwaarde voor succes op school en later in de
samenleving.
Om die missie te laten slagen wordt ieder jaar in februari een
klassiek jeugdboek en in april een prachtig prentenboek ter
beschikking gesteld voor maar 2 euro! Het jeugdboek van 2018 is
‘Ronja de roversdochter’ van Astrid Lindgren.
Verkrijgbaar vanaf 9 februari. Hoe bereiken we alle kinderen? De
vraag is hoe we juist ook de kinderen bereiken die thuis geen boeken hebben en van wie de
ouders niet het geld hebben om boeken te kopen. Het antwoord is: door met z’n allen boeken te
geven! Ouders, grootouders, ooms, tantes, instellingen in de kinderopvang, scholen, bedrijven,
iedereen! Geven is veel leuker dan krijgen! En geven kan op vele manieren, bijvoorbeeld door,
als je toch in de boekhandel bent om een boek te kopen voor je eigen kind, voor twee euro extra
een boek kopen voor een kind dat thuis geen boeken heeft. De boekhandelaar zorgt er dan voor
dat dit boek bij het juiste kind terechtkomt.
Studiedag 5 maart
De maandag na de voorjaarsvakantie zijn de kinderen nog lekker vrij en hebben wij met het team
een studiedag. De ochtend zal in het teken staan van het evalueren van het jaarplan, waarbij de
onderwerpen schrijfonderwijs, de eerste ervaringen met het werken met Snappet in groep 5 en
groep 7 worden besproken. Het middagprogramma zal in het teken staan van het bespreken en
plannen uitwerken n.a.v. de resultaten van de midden CITO groep 1 t/m 7.

Vakantierooster schooljaar 2018-2019
Vakantieregeling 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag + Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsvakantie
Pinkstervakantie
Zomervakantie

Pijnacker-Nootdorp
eerste dag
ma
22-10-2018
ma
24-12-2018
ma
25-02-2019
vr
19-04-2019
ma
22-04-2019
do
30-05-2019
ma
10-06-2019
ma
22-07-2019

laatste dag
vr
26-10-2018
vr
04-01-2019
vr
01-03-2019
ma
22-04-2019
vr
03-05-2019
vr
31-05-2019
ma
10-06-2019
vr
30-08-2019

Tot zover, we hebben nog een week te gaan,
maar toch wensen wij u allemaal alvast een hele fijne voorjaarsvakantie!

Nieuws uit de parochie
Zaterdag 3 maart 19.00 uur
Eucharistieviering m.m.v. Salvation
Joannes de Dooperkerk, Oostlaan 38 te Pijnacker
Ingezonden mededelingen

Het maatjesproject van Jong
Perspectief in gemeente
Pijnacker- Nootdorp
Jong Perspectief is het maatjesproject
voor kinderen en jongeren tussen de 6 en 24 jaar die om diverse redenen wel wat extra
aandacht kunnen gebruiken. Het doel is om jongeren beter te laten functioneren in het
dagelijkse bestaan en de zelfredzaamheid te vergroten.

Jong Perspectief doet dit door kinderen en jongeren één op één te koppelen aan een volwassen
vrijwilliger. Samen trekken zij gedurende een jaar met elkaar op en ondernemen op basis van
gezamenlijke interesses leuke activiteiten. Daarbij staan ontspanning en persoonlijke aandacht
centraal. Tijdens hun uitstapjes kan van alles worden ondernomen. Van een goed gesprek of hulp
bij het huiswerk tot het doen van gewoon leuke dingen zoals sporten, winkelen, knutselen, een
spelletje doen of samen koken. Zo bouwt het koppel samen aan een vertrouwd contact met
elkaar. Kernpunten in het maatjescontact zijn het vergroten van het zelfvertrouwen, contact
maken met leeftijdsgenoten en het aangereikt krijgen van nieuwe perspectieven.
Vrijwilligers
De vrijwilligers van Jong Perspectief zijn zelf geen
hulpverleners. Zij coachen op basis van hun
levenservaring en zijn een voorbeeld voor de jongeren.
Voorafgaand aan het maatjescontact volgen zij een
training en kunnen gedurende het maatjescontact
terugvallen op professionele ondersteuning.
Activiteiten
Meerdere malen per jaar worden er groepsactiviteiten
met een sportief of cultureel karakter georganiseerd
om de maatjes onderling met elkaar in contact te
brengen. Dit is belangrijk want contact leggen met
leeftijdsgenoten is voor veel kinderen en jongeren een
knelpunt. Voor de vrijwilligers is het een leuke manier
om elkaar te ontmoeten.
Wil je ook maatje of vrijwilliger zijn?
Kan uw kind wel een steuntje in de rug gebruiken ?
Of wilt u als vrijwilliger een jongere een luisterend oor en nieuwe perspectieven bieden ?
Kijk op www.jongperspectief.nl voor meer informatie en aanmelding. Het maatjesproject is actief
in de gemeente Lansingerland, Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp.
Voor meer informatie en/of aanmelding kijk op www.jongperspectief.nl of bel op werkdagen
tussen 9.00 en 12.00 uur met 079-7502233.
Nienke van Westreenen, projectmedewerker Jong Perspectief in Pijnacker- Nootdorp

