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Volgt u ons al!
12-03
15-03
16-03
23-03
19-03
19-03
19-03
26-03

Kijkochtenden kleutergroepen
Kangoeroewedstrijd
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, uitzwaaien groep 8 leerlingen
Week van de lentekriebels
OV overleg 20.00 uur
MR overleg 20.00 uur

Terugblik
De vakantie zit er weer op en wij hopen dat u er allemaal van heeft genoten. Vorige week
maandag hadden de kinderen nog een extra vrije dag en ging het team alweer van start, met de
vierde studiedag van dit schooljaar. Het thema van deze studiedag was ‘Hoe staan we ervoor?’
en met het hele team hebben we de resultaten van de CITO toetsen besproken en onze plannen
voor de komende periode gemaakt. Een vruchtbare dag, waarbij veel inspiratie bij elkaar is
opgedaan. We hadden er dan ook allemaal zin in om afgelopen dinsdag weer aan de slag te gaan
met de kinderen!
Van 19 t/m 23 maart is het de landelijke
Week van de Lentekriebels.
In deze week krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 8 elke
dag een les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit uit
de digitale lesmethode Kriebels in je buik, passend bij de
leeftijd en belevingswereld van de kinderen. De lessen dragen eraan bij dat kinderen een positief
zelfbeeld en vaardigheden ontwikkelen op het gebied van weerbaarheid, relaties en seksualiteit.
Aandacht voor deze thema’s op jonge leeftijd zorgt er ook voor dat kinderen en jongeren geen of
minder risico’s nemen. De basisschool kan in al deze ontwikkelingen een positieve rol spelen. Uw
kind brengt daar per slot van rekening veel tijd door.
Relationele en seksuele vorming binnen het basisonderwijs omvat meer dan alleen informatie
over lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, liefde,
relaties en omgangsregels. Zaken waar u het thuis waarschijnlijk ook over heeft, maar die ook op
school ter sprake komen. Want op school, in de media, op straat, thuis, overal komen kinderen in
aanraking met onderwerpen die met relaties en seksualiteit te maken hebben.
Groep 8 krijgt -naast de lessen uit de methode Kriebels in je buik- ook nog een les seksuele
voorlichting van een jeugdverpleegkundige van jeugdgezondheidszorg (JGZ). Voor meer
informatie over deze week kunt u kijken op www.weekvandelentekriebels.nl.

Mededelingen Pasen
Pasen komt er weer aan en dat vieren we dit jaar op
donderdag 29 maart.
Op donderdag 29 maart vinden de volgende activiteiten plaats:
Bezoek aan de kerk: Met alle kinderen lopen we naar de kerk aan de Oostlaan.
De viering begint om 10.00 uur. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Paaslunch: Deze bestaat dit jaar uit een pannenkoekenlunch. Graag doen
wij een oproep naar ouders die pannenkoeken willen bakken. Wilt u zich
dan melden bij de groepsleerkracht van uw kind? Natuurlijk horen er bij
deze pannenkoekenlunch ook nog andere lekkernijen, die dan de andere
ouders zullen meenemen. Op donderdag 22 maart krijgt uw kind een
briefje mee waarop vermeld staat wat uw kind precies mag meenemen,
voor groep 8 zal dit een andere datum zijn i.vm. het schoolkamp. Gelieve
het eten of drinken pas donderdag 29 maart mee naar school nemen.
Misschien komt de Paashaas in de laagste groepen nog even langs………..
Continurooster: Op donderdag 29 maart is er een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen om
14.00 uur vrij zijn en kunnen gaan genieten van een lang Paasweekend
(vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag en maandag 2 april: 2e Paasdag).

Week van het geld
In de Week van het geld, 12 t/m 16 maart, worden
activiteiten georganiseerd om kinderen te leren
omgaan met geld. Veel activiteiten vinden plaats in de
klas. Financiële professionals verzorgen op aanvraag
gratis gastlessen en workshops op basisscholen door
het hele land. Onder andere medewerkers van
banken, verzekeraars en de gemeentelijke
kredietbanken staan dan voor de klas om kinderen op
een leuke manier te leren omgaan met geld.
De Johannesschool doet al een aantal jaren mee met deze Week van het Geld. In groep 7 zal er
een gastles worden gegeven. In de andere groepen zal er in deze week of in de periode daarna
extra aandacht besteed worden aan het omgaan met geld.
Afscheid Mariëtte Steijger
Na vele jaren als conciërge te hebben gewerkt op de Johannesschool, gaat
Mariëtte vanaf 1 april een nieuwe uitdaging aan. Zij zal weer terugkeren naar
de kraamzorg, waar jij jaren geleden ook in gewerkt heeft. Wij willen haar via
deze weg alvast bedanken voor haar inzet de afgelopen jaar voor de
Johannesschool.
Gelukkig kunnen wij u ook meedelen dat Suzanne Hoogeveen vanaf 1 april de nieuwe conciërge
op de Johannesschool zal worden. Via deze weg wensen wij Suzanne veel succes op onze school
toe.

Een goed begin van de dag…
Opvoeden is topsport en levert stress op. Het is dus eigenlijk ongelooflijk dat zoveel ouders het
van nature al zo goed doen. Blijkbaar weten en doen ouders intuïtief wat werkt voor hen en hun
kinderen. Toch hebben veel ouders elke dag vragen, twijfels en onzekerheden over de opvoeding.
En jij misschien ook. Allerlei opvoedprogramma’s, internetfora en tijdschriften spelen hier
veelvuldig op in. Helaas bieden die niet altijd de oplossing die het beste werkt voor jou en je gezin.
Wat past bij jou?
U bent van harte welkom om hier met elkaar over in gesprek te gaan
onder het genot van een kopje koffie/thee.

Datum: 13 april 2018
Tijd: 8.30-10.00 uur
Waar: Johannesschool
Kernteam Pijnacker-Nootdorp
Jennifer Hilgersom
Brenda de Wit
Mandy de Keijzer

Ik /wij…………………………. Kom(en) naar de workshop Een goed begin van de dag.
U kunt het strookje inleveren bij de leerkracht
of aanmelden via de email; info@johannesschoolpijnacker.nl

SPORTTOERNOOIEN OP DE JOHANNESSCHOOL
SCHOOLHOCKEYTOERNOOI 2018
Dit jaar zal het schoolhockeytoernooi plaatsvinden op woensdag 23 mei
(groep 5 & 6) en woensdag 30 mei (groep 7 & 8) bij Hockey Club
Pijnacker (HCP) aan de Sportlaan. Leerlingen van de groepen 5 t/m 8
kunnen zich hiervoor nu opgeven.
Het toernooi start op beide dagen om 13.00u (inloop 12.45u) en is om ca. 16.30u afgelopen. Er
wordt onderscheid gemaakt tussen een prestatieve en een recreatieve poule. De prestatieve
poule is voor teams met veel spelers met hockeyervaring. In de teams in de recreatieve poule
mogen bij groep 5 & 6 maximaal twee spelers en bij groep 7 & 8 maximaal 3 spelers in het veld
staan die op hockey zitten.
Teams
Groep 5 & 6 spelen 6 tegen 6
Groep 7 & 8 spelen 8 tegen 8
Hockeyclinics
HCP organiseert ook dit jaar hockeyclinics voor kinderen die niet op hockey zitten. De kinderen
moeten zelf zorgen voor een bitje en een stick. Aanmelden is niet nodig.
De data voor deze clinics worden bekend gemaakt nadat alle teams zijn aangemeld.
Aanmelden
Wil je mee doen? Meld je dan uiterlijk 22 maart a.s. aan via johannesschoolsport@outlook.com
en vermeld daarbij de volgende informatie: naam kind, groep, telefoonnummer & e-mailadres
ouder, wil je vader en/of moeder coachen? En zit je op hockey en neem je je eigen stick mee?
LET OP!
 Je aanmelding is pas definitief wanneer je een bevestiging hebt ontvangen.
 Zonder begeleiding kan een team niet mee doen.
 Meester Ronald bepaalt de teamindeling. Na de bekendmaking kunnen er geen wijzigingen
meer aangebracht worden.
 Een bitje is verplicht. Geen bitje, is niet hockeyen dus zorg vooraf zelf voor een bitje.
 Regel, indien mogelijk, zelf een hockeystick. HCP heeft een aantal leensticks, maar dat zijn er
niet genoeg voor iedereen.

SCHOOLHANDBALTOERNOOI 2018
Dit jaar zal het schoolhandbaltoernooi plaatsvinden op vrijdag 11 mei
2018 op het complex van Handbalvereniging Oliveo aan de
Zilverreigerdreef 11. Leerlingen van de groepen 3 t/m 8 kunnen zich
hiervoor opgeven.
De groepen 3, 4 en 5 spelen in de ochtend, de groepen 6, 7 en 8 spelen
in de middag. De leerlingen uit groep 3 zullen een aparte spelvorm
spelen.
Handbalclinics
Als voorbereiding op het schoolhandbaltoernooi en om handbal te promoten, wordt een aantal
handbalclinics georganiseerd. Dit jaar zijn de clinics op 14, 21 en 28 april, van 10.00 – 11.00u. Meer
informatie hierover volgt later.
Aanmelden
Wil je mee doen? Meld je dan uiterlijk 30 maart a.s. aan via johannesschoolsport@outlook.com
en vermeld daarbij de volgende informatie: naam kind, groep, telefoonnummer & e-mailadres
ouder, wil je vader en/of moeder coachen? En zit je op handbal?
LET OP!
 Je aanmelding is pas definitief wanneer je een bevestiging hebt ontvangen.
 Zonder begeleiding kan een team niet mee doen.
 Meester Ronald bepaalt de teamindeling. Na de bekendmaking kunnen er geen wijzigingen
meer aangebracht worden.

HULP GEVRAAGD
Zoals jullie gemerkt hebben, hebben we vanaf vorig schooljaar de wijze van aanmelden voor
sporttoernooien gewijzigd. Zo lopen de aanmeldingen via email en is veel informatie beschikbaar
via onze website. We hebben al een hoop positieve geluiden mogen ontvangen hierover.
Uiteraard willen we dit voortzetten. Daar hebben we jullie hulp voor nodig.
Voor de commissie zijn wij op zoek naar contactouders voor de volgende toernooien:
 Hockeytoernooi
 Handbaltoernooi
 Korfbaltoernooi
Heb je interesse, of wil je wellicht eerst meer weten wat er van je verwacht wordt en hoeveel tijd
het kost? Neem dan contact op met Kim of meester Ronald.
Sportieve groeten van
Ronald Struijk (leerkracht gymnastiek)
Kim Scheffelaar (moeder van Dean, gr. 5)
johannesschoolsport@outlook.com

Ingezonden mededelingen

POORTKAMP 50 jaar. Het feest
staat voor jullie klaar!
In de 5e week van de Grote Vakantie
organiseert De Poort een gezellige
kampweek voor kinderen uit Pijnacker
en omstreken.
Om mee te gaan met het Poortkamp,
hoef je geen lid te zijn van De Poort.
Iedereen die in groep 3 t/m 8 van de
basisschool zit, kan dus met ons mee op kamp!
Dit jaar vindt het kamp plaats van zaterdag 11 augustus t/m zaterdag 18 augustus. Je gaat veel
avonturen beleven. Dit jaar is het ons 50e Poortkamp, daarom zullen er heel veel leuke
verrassingen zijn!
Voor meer informatie, kijk op de website van De Poort: www.depoortpijnacker.nl of stuur een email naar: poortkamp@depoortpijnacker.nl . Je mag natuurlijk ook even bellen naar Arina Kroeze
(015-369 9797).
De Kampleiding van ‘De Poort’

Hou ’t Schoon – De Afvalrace van RTL Telekids zoekt
enthousiaste kinderen (8-12 jaar) uit de gemeente PijnackerNootdorp!
Het televisieprogramma Hou ’t Schoon - De Afvalrace van RTL
Telekids komt dit jaar naar uw gemeente!
Gemeente Pijnacker-Nootdorp wil meer bewustzijn creëren onder basisschoolleerlingen van 8 tot en met
12 jaar over het belang van een schone leefomgeving en het feit dat we hier met elkaar verantwoordelijk
voor zijn. In de vernieuwde spelshow Hou ’t Schoon - De Afvalrace, waarin humor en spanning
samengaan, wordt de bewustwording van het tegengaan van zwerfafval op een speelse manier vergroot.
In Hou ’t Schoon – De Afvalrace gaan Ruben en Pauline (de presentatoren) op zoek naar het beste team
om het finalespel, de zwerfvuilstormbaanrace, gezamenlijk mee af te leggen. Alle kinderen die zich
hebben aangemeld gaan via spannende spellen en opdrachten strijden om een plekje in een van deze
twee teams. Het winnende team wint een les video maken van een bekende Youtuber om vervolgens zelf
een leuke vlog te maken over zwerfafval. Kandidaten en kijkers komen zo op een op een leuke en
leerzame manier in aanraking met het onderwerp zwerfafval en afvalscheiding.
Aanmelden
Leerlingen van 8 tot en met 12 jaar die mee willen doen aan Hou ’t Schoon - De Afvalrace, kunnen zich
opgeven via de website: www.houtschoon.nl
Iedereen die zich opgeeft doet mee! (tot een maximaal aan inschrijvingen). Meer informatie over het
programma en de aanmelding, evenals de aankondigingsclip, vindt u op de website. Let op! Kinderen
jonger dan 8 jaar of wonend buiten de gemeente kunnen zich helaas niet aanmelden voor dit programma.
Opnamedag
De opnames zullen plaatsvinden op zaterdag 19 mei in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Rotterdampas
Zoveel plezier voor zo weinig geld.
Gratis naar de film, het zwembad, de Euromast en Spido. Stap
zo vaak je maar wilt gratis binnen bij musea in Rotterdam, Den
Haag en Delft. Krijg flinke korting bij Diergaarde Blijdorp,
Plaswijckpark en talloze attractieparken. Pak een gratis ijsje,
een koffie en proef eens iets anders met korting. Leer bij met
een workshop en reis af naar de mooiste bestemmingen. Heel
het jaar door worden acties toegevoegd. Bekijk alle jaar-,
seizoens-, maand- en lastminute-acties in het actie-overzicht.







Een jaargids vol acties
Bij aankoop van een Rotterdampas
krijg je direct het Jaargids
Alsjeblieft! waar je 412
jaaracties in vindt.
Ontvang direct de lastminutemails
Actuele acties met hoge korting
2x per week in je mailbox.

De Rotterdampas is de leukste kortingspas van de regio.
Met de pas krijg je gratis toegang of flinke korting bij meer dan 750 bedrijven, attractieparken
en culturele instellingen.
De Rotterdampas is geldig van 1 maart 2018 tot en met 28 februari 2019.
Bestel of verleng de standaard volwassenen- en kinderpas online via www.rotterdampas.nl of
persoonlijk in het gemeentekantoor.
Minima kunnen de pas met korting aanvragen. Dit kan alleen persoonlijk in het
gemeentekantoor.
Voltijds studenten, wonend of studerend in Rotterdam, hebben ook recht op korting. Deze pas
is alleen verkrijgbaar in de Rotterdampaswinkel.
Korting voor minima
Mensen met een minimum inkomen kunnen een Rotterdampas met korting krijgen. De aanvraag
moet u in het gemeentehuis in Pijnacker doen. Maak daarvoor eerst een afspraak.




Standaard tarief / gezinstarief
het standaard tarief voor een volwassene is €60,voor een kind van 0 t/m 17 jaar kost de pas €12,50. Een Rotterdampas voor uw kind(eren)
schaft u tegelijk aan met uw eigen pas

Reductie tarief
Minima betalen €5,Kinderen van minima krijgen de pas gratis. Een Rotterdampas voor uw kind(eren) schaft u
tegelijk aan met uw eigen pas
 Voltijds studenten (MBO, HBO of WO t/m 33 jaar), wonend of studerend in Rotterdam, betalen
€12,50. De pas is alleen verkrijgbaar in de Rotterdampaswinkel



Wat bedoelen we met een minimum inkomen?
 samenwonenden of gehuwden: gezamenlijk netto € 1.700,- of minder per maand
 alleenstaande ouder: netto € 1.500,- of minder per maand
 alleenstaande: netto € 1.225,- of minder per maand



Meer informatie
Kijk voor meer informatie op: https://www.rotterdampas.nl/informatie/tarieven-envoorwaarden en op de site van onze gemeente: https://www.pijnackernootdorp.nl/loketten/product/rotterdampas-aanvragen.htm

