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Volgt u ons al!
30-04 t/m 11-05
MEIVAKANTIE
15-05
Schoolreis groep 1 t/m 8
18-05
Luizencontrole groepen 1 t/m 8
21-05
Leerlingen vrij i.v.m. Pinksteren
24-05
Sportdag groepen 1 t/m 4
28 mei t/m 1 juni Avondvierdaagse
Schoolvoetbaltoernooi!
Wat hebben wij toch veel sportieve toppers op onze school! Al twee woensdagmiddagen zijn
onze voetballers uit de bovenbouw in actie gekomen.
Gefeliciteerd: meiden van groep 5 met jullie eerste plaats, jongens van groep 6 met jullie 2e
plaats en de meiden van groep 6 met jullie tweede plek in de Poule!
We zijn trots op jullie!

Gelukkig heeft iedereen veel
plezier gehad en een leuke
sportieve middag beleefd!!

Avondvierdaagse
De Avondvierdaagse 2018 wordt gehouden van maandag 28 mei tot en met vrijdag 1 juni.
Ook dit jaar lopen we natuurlijk weer met vele enthousiaste lopers van de
Johannesschool de Avond4daagse!
De bedoeling is om minimaal vier avonden te lopen. De start is van maandag
t/m donderdag om 18.15 uur(verzamelen om 18:00 uur) vanaf ons schoolplein.
Op vrijdag is de starttijd afhankelijk van de afstand die u loopt. Er kan gekozen
worden om de 2½, 5 of 10 km te lopen; dit is niet leeftijds- of groepsgebonden.
Zonder begeleiders kan er niet in groepen worden gelopen. Voor de kinderen die de 2.5 km of 5 km lopen
geldt dat ze zo veel mogelijk begeleid worden door hun eigen ouders/verzorgers. Dit jaar heeft de
werkgroep besloten dat ook de 10 km elke avond minstens twee begeleidende ouders nodig heeft.
Na de meivakantie ontvangt u het inschrijfformulier. Op woensdag 16 mei moet het formulier ingeleverd
zijn.
Vorig jaar hebben we een prijs gewonnen omdat we de meeste wandelaars hadden per school. Lukt ons
dit ook dit jaar weer?
Alvast heel veel wandelplezier toegewenst!!

Schoolreis
Dinsdag 15 mei is het zover, wij gaan op schoolreis! De kinderen van de groepen 1 t/m 3 gaan
naar Plaswijckpark. De kinderen van de groepen 4 t/m 8 gaan naar het Nationaal Militair
Museum. U kunt in de bijlage informatie vinden over deze dag! Wij hopen dat het een
ontzettend gezellige en leuke dag zal gaan worden. Iedereen alvast bedankt voor de hulp en
inzet!

Nieuws vanuit de OV

voor meer plezier op school

VACATURE OV-leden
Waarom is de oudervereniging zo belangrijk?
Gedurende het jaar houdt de oudervereniging zich o.a. bezig met:
- Kinderboekenweek
- Sinterklaas
- Kerst
- Meester en juffen dag
- Pasen
- Avondvierdaagse
- Schoolreis
- Afscheid groep 8
- en nog veel meer….
Wilt u ons team komen versterken of heeft u vragen,
neem dan contact op via ov@johannesschoolpijnacker.nl.

Komende sporttoernooien
SCHOOLHANDBALTOERNOOI
Vrijdag 11 mei vindt het schoolhandbaltoernooi plaats bij Oliveo Handbal aan de
Zilverreigerdreef 11 in Pijnacker. Het wedstrijdschema staat op de website
(LET OP! Er zijn twee tabbladen).
Speeltijden:
Groep 4 & 5: 09.00 - 12.45u
Groep 6:
13.45 - 16.30u
Groep 7 & 8: 13.00 - 16.30u
TRAININGEN VOOR HOCKEYTOERNOOI 2018
Vanuit HCP worden er hockeytrainingen aangeboden voor kinderen van de
basisscholen die deelnemen aan het hockeytoernooi op 23 mei a.s. Deze
hockeytrainingen zijn bedoeld voor niet-hockeyers. Een mooie gelegenheid om
alvast wat hockeytechniek aan te leren.
Info over de trainingen:
- Vrijdag 18 mei voor groep 5/6
- Vrijdag 26 mei voor groep 7/8
- De trainingen vinden plaats op HCP
- De trainingen zijn van 16:00 - 17:00
- Neem een bitje mee
- Neem, indien mogelijk, een hockeystick mee (er zijn leen-sticks beschikbaar)
- Voor de trainingen hoef je je niet aan te melden
- LET OP: DEZE TRAININGEN ZIJN UITSLUITEND VOOR LEERLINGEN DIE NIET OP HOCKEY ZITTEN
SCHOOLKORFBALTOERNOOI 2018
Dit jaar zal het schoolkorfbaltoernooi plaatsvinden op zaterdag 23 juni 2018 op het
sportveld van Korfbalvereniging Avanti aan de Sportlaan. Leerlingen van de groepen
3 t/m 8 kunnen zich hiervoor opgeven..
De groepen 3, 4 en 5 spelen van ong. 9.00 tot ong. 12.00 uur, aansluitend de prijsuitreiking. De groepen
6, 7 en 8 spelen van ong. 13.00 tot ong. 16.00 uur, aansluitend de prijsuitreiking.
De kinderen uit groep 3 spelen een aangepast spel, het "Schots Korfbal". Ga naar onze website voor
spelinformatie  www.johannesschoolpijnacker.nl  Info  Sportcommissie.
Aanmelden
Wil je mee doen? Meld je dan uiterlijk 11 mei 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 korfbal?
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.
Sportieve groeten van,
Ronald Struijk (leerkracht gymnastiek)
Kim Scheffelaar (moeder van Dean, gr. 5)
johannesschoolsport@outlook.com

SKOP

Bestuursleden gezocht!
SKOP, de Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker, is op zoek naar bestuursleden. SKOP vormt het
bevoegd gezag van de vijf katholieke basisscholen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Dat zijn
de Keizerskroon, de Josephschool, de Mariaschool en de Johannesschool in Pijnacker en het
Spectrum in Delfgauw. De scholen verzorgen onderwijs voor ongeveer 1500 leerlingen en er
werken 140 personeelsleden.
De SKOP heeft een bestuur dat de rol heeft van toezichthouder. Lijkt het u waardevol om plaats
te nemen aan de bestuurstafel om mede toezicht te houden op het gevoerde beleid van de vijf
scholen? Of wilt u graag meer informatie over de inhoud van deze vacature?
Neem dan contact op met Esther Pleij, directeur-bestuurder a.i.
U kunt een mail sturen naar directeur@skoppijnacker.nl

Tevredenheidsonderzoek
Wij willen graag weten of onze ouders, leerlingen en leerkrachten tevreden zijn over onze school.
Daarom nemen wij eens in de vier jaar een tevredenheidspeiling af en deze wordt volgende week
naar alle ouders van de school via de mail naar u gestuurd. Wij hopen van harte dat u deze
vragenlijst invult. Het invullen gebeurt digitaal en alle ingevulde vragenlijsten worden voor ons
verwerkt door een bureau. Voor de kinderen van groep 6 t/m 8 is een vragenlijst aanwezig, die
gewoon in de klas op papier wordt afgenomen, onder begeleiding van de leerkracht.
Van dit tevredenheidsonderzoek worden verslagen gemaakt en deze worden in de
medezeggenschapsraad besproken en uiteraard zullen wij dit ook aan u terugkoppelen middels
de nieuwsbrief.
Wij hopen van harte dat u hieraan meewerkt!

