Agenda

NIEUWSBRIEF
Nr. 1, donderdag 30 augustus 2018
Een fijne start!
De kop is eraf; het schooljaar is begonnen! Wat was het
fijn om afgelopen maandag alle kinderen weer te
verwelkomen op school en in de klassen. We kijken er
als team naar uit om er een fijn schooljaar van te
maken, samen met de kinderen en met u als ouder.

Maandag 3 september
Informatieavond Schrijfonderwijs/Snappet,
20.00 uur
Dinsdag 4 september
Studiedag, alle kinderen vrij
Donderdag 6 september
Inloopspreekuur 3 t/m 8, vanaf 15.30 uur
Maandag 10 september
Inloopspreekuur 3 t/m 8, vanaf 15.30 uur
Dinsdag 11 september
19.00 – 20.00 uur, Infoavond groep 5 t/m 8
20.15 – 21.15 uur, Infoavond groep 1 t/m 4
Woensdag 12 september
STAKINGSDAG
Donderdag 13 september
20.00 uur, ALV Knabbel en Babbel

Maandag hebben de kinderen in de klas al met elkaar gesproken over de vraag “Wat willen we dit
schooljaar leren wat we nu nog niet kunnen?”. Iedere groep heeft het antwoord op deze vraag
verwerkt in een mooie collage en al die lijstjes zijn te bewonderen op het leerplein De Viertonde.
Neemt u gerust een keer een kijkje!

“Wat willen we dit schooljaar leren
wat we nu nog niet kunnen?”

We hebben zin in het nieuwe
schooljaar!

De opening van het schooljaar met
alle groepen op het plein.

Inloopspreekuur
Op donderdag 6 september en maandag 10 september is er in de groepen 3 t/m 8 vanaf 15.30 uur
gelegenheid voor een kennismakingsgesprek met de nieuwe leerkracht van uw kind. De gesprekken
zijn bedoeld om u als ouder de mogelijkheid te geven om extra informatie over uw kind uit te
wisselen met de nieuwe leerkracht. Het gaat om bijvoorbeeld informatie over medicijngebruik,
veranderingen in de gezinssituatie, bijzondere aandachtspunten enz.
Tijdens de overdracht van de vorige naar de nieuwe leerkracht is er al veel informatie uitgewisseld.
Bij het kennismakingsgesprek gaat het om persoonlijke informatie die belangrijk is voor het welzijn
van uw kind bij de nieuwe juf of meester. Een kennismakingsgesprek is geenszins verplicht, maar als
u behoefte heeft aan een gesprek, dan kunt u vanaf morgen intekenen op de inschrijflijst bij de
groepsleerkracht.

Informatieavonden
Op dinsdag 11 september vindt de jaarlijkse informatieavond plaats. Van
19.00 tot 20.00 uur voor groep 5 t/m 8 en van 20.15 tot 21.15 uur voor groep
1 t/m 4. Op deze avond krijgt u informatie over het reilen en zeilen in de
groep gedurende het schooljaar. Een belangrijke avond, met veel waardevolle
informatie. Wij hopen dan ook van harte dat we alle ouders mogen
ontvangen! Vanaf 18.45 uur bent u alvast welkom voor een kopje koffie of
thee.

Werkdrukverminderingsgelden
Wellicht heeft u in de media gehoord dat het ministerie met ingang van het schooljaar ’18-‘19
gelden beschikbaar heeft gesteld om de werkdruk voor leerkrachten te verminderen. Voor de
zomervakantie is besloten om deze gelden op de Johannesschool als volgt in te zetten:
- een extra dag onze vakleerkracht gym. Meester Ronald geeft dit schooljaar gymlessen aan
groep 3 t/m 8 op dinsdag én donderdag;
- enkele dagen een extra leerkracht in de school, zodat de leerkrachten om beurten extra tijd
hebben om te werken aan hun administratieve taken. Juf Ella is komend schooljaar degene
die deze dagen zal vervangen;
- extra uren onderwijsassistentie, waardoor juf Michelle komend schooljaar meer kinderen zal
kunnen begeleiden.

Staking woensdag 12 september
Afgelopen jaar is er door de onderwijsvakbonden een estafette staking uitgeroepen, waarbij per
regio gestaakt werd in het basisonderwijs. Op woensdag 12 september is de laatste regio aan de
beurt: Zuid-Holland en Zeeland. Na overleg in het team hebben ook wij besloten hier aan mee te
doen. De maatregelen die tot nu toe genomen zijn (waaronder bovengenoemde
werkdrukverminderingsgelden) zijn voor ons nog niet genoeg en ook wij willen graag met de school
het signaal afgeven dat er nog een hoop moet gebeuren om het werken in het basisonderwijs
aantrekkelijker te maken. Het leerkrachtentekort is ook voor ons merkbaar en hoe groot ons plezier
in het werk ook is, wij willen toch ook nu weer aandacht vragen voor het basisonderwijs. Dus,
woensdag 12 september is de school gesloten…..!

Fruitdagen
Ook komend schooljaar zijn woensdag, donderdag en vrijdag onze fruitdagen.
Wilt u uw kind op deze dagen groente of fruit meegeven voor de kleine pauze
en voor de overblijf?

Noodformulieren
Afgelopen maandag heeft uw kind van de leerkracht het noodformulier meegekregen, waarop u uw
actuele contactgegevens in kunt vullen. Wilt u het formulier zo snel mogelijk ingevuld weer inleveren
bij de leerkracht? Alvast bedankt!

Vooraankondiging informatieavond ‘Kinderen en de digitale wereld’
Kinderen groeien tegenwoordig steeds meer samen met digitale middelen op. Kinderen van twee
jaar weten al hoe ze een iPad kunnen bedienen en kinderen brengen meer en meer tijd door achter
een beeldscherm. Dit brengt ook vragen van ouders met zich mee: ‘Hoe kunnen wij onze kinderen
verantwoord laten omgaan met deze middelen?’, ‘Kunnen gewelddadige spelletjes kwaad?’, ‘Wat is
een goede verdeling tussen buitenspelen en beeldschermtijd?’.
Op dinsdagavond 9 oktober (inloop 19.15 uur) organiseert de Opvoedpoli in samenwerking met
Kernteam Pijnacker- Nootdorp, Josephschool, Johannesschool, Daltonschool de Tweemaster en Casa
Montessori School een informatieavond op de scholenlocatie Koningshof, met aandacht voor
bovenstaande vragen. Ook zal onder andere de invloed van digitale en sociale media op de
hersenen en op het zelfbeeld worden besproken. Na een gemeenschappelijk gedeelte zal er een
workshop worden gegeven voor ouders van kinderen in de onderbouw en de bovenbouw.
Binnenkort ontvangt u meer informatie hoe u zich voor deze avond kunt inschrijven, maar zet de
datum alvast in uw agenda!

Uitnodiging ALV Overblijfvereniging Knabbel & Babbel
Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering.
Wanneer: donderdag 13 september 2018
Locatie: Johannesschool
Tijd: 20:00 uur

WAT DOEN WIJ
Beste ouders / verzorgers van de leerlingen van de Johannesschool,
De Johannesschool kent een zeer actieve oudervereniging (OV). Het bestuur van de OV is een
vertegenwoordiging van alle ouders van de kinderen op de Johannesschool. Samen met de
leerkrachten organiseren de leden van de OV diverse activiteiten op school. De OV werkt met
werkgroepen waaraan een OV-lid deelneemt eventueel aangevuld met werkgroepvrijwilligers.
Ook dit jaar organiseert de oudervereniging in samenwerking met de school onder andere de
volgende activiteiten:
 Sinterklaasfeest;
 Kerstfeest;
 Kinderboekenweek;
 Paasfeest;
 Excursies;
 Schoolreis;
 Sportdagen;
 Meester- en juffendag.
Om dit alles te organiseren zijn wij op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met het organiseren
van een activiteit of zitting willen nemen in het bestuur.
Heb je geen tijd om structureel te helpen, maar wil je wel af en toe als het uitkomt helpen meld je
dan aan voor de ouderhulpapp-groep.
Meld je aan via ov@johannesschoolpijnacker.nl of spreek een van ons aan

De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2018 – 2019 net als vorig jaar € 45,00 per kind.
Uw ouderbijdrage ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk op onze bankrekening
NL23 INGB 0003 1330 94 t.n.v. Oudervereniging Johannesschool te Pijnacker onder vermelding van
de voor- en achternaam van uw kind(eren) en het groepsnummer.
Voor vragen met betrekking tot het betalen van de ouderbijdrage kunt u terecht bij:
Linda Bross (penningmeester) email: penningmeesterov@johannesschoolpijnacker.nl

WIE ZIJN WIJ: Bestuur OV
Arwen

Nicole

Voorzitter

Klassenouder coördinator

Moeder van:

Moeder van:

Maartje groep 6

Sara groep 5

Tim groep 8

Eva groep 7

Matthijs

Bas

Secretaris

Algemeen bestuurslid

Vader van:

Vader van:

Bryan groep 3

Jonas groep 3

Aeryn groep 5

Olin groep 6

Linda

Nicoline

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Jeroen groep 7

Thierry groep 5

Juf Marcella
Groep 1-2

Ingezonden: Een veilige schoolomgeving, doet u ook mee?
Nu de scholen weer gestart zijn, vraag ik uw aandacht voor de verkeersveiligheid bij het brengen en
halen van uw kinderen. Een veilige schoolomgeving staat of valt met uw eigen gedrag in het verkeer!
Fietsen op voetpaden rondom scholen
Sinds kort is het officieel toegestaan om te fietsen op de voetpaden
rondom de scholen. Dat werd altijd al veel gedaan. Na overleg met de
scholen en de bewonersvereniging is besloten dit te legaliseren om het
fietsen naar de scholen te stimuleren. De fietsers worden dan ook ‘als
gast toegestaan’ zoals te lezen is op de onderborden die bij alle
voetgangersborden zijn geplaatst. De paden zijn breed genoeg, maar de
fietsers moeten natuurlijk wel rekening houden met voetgangers. Let u als fietser dus extra op voor
de veiligheid van voetgangers én uzelf. Bromfietsers en scooters zijn niet op deze voetpaden
toegestaan!
Praktijk is beste leerschool
Breng uw kind zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school. De
verkeersveiligheid bij de scholen is hierbij gebaat. Bovendien gaat het
vaak sneller dan met de auto. Maar nog belangrijker: u leert uw kind dan
beter de verkeersregels en de gevaren op de weg te onderkennen. Ook
belangrijk voor later want pas als je op de basisschool voldoende fietsuren
hebt gemaakt, kun je op de middelbare school veilig zelfstandig naar
school fietsen.
Parkeren
Nu kan het zijn dat u desondanks toch op vervoer met de auto bent aangewezen. Dan wil ik u graag
het volgende meegeven:
* Parkeer uw auto bij voorkeur op het parkeerterrein naast sporthal Het Baken. Daar is altijd genoeg
plek. Het laatste stukje kunt u veilig naar school lopen. U hoeft dan niet door de hele wijk te rijden
en u bent de omwonenden van de scholen ook niet tot last.
* Wilt u toch elders bij de school parkeren, dan is dat alleen toegestaan in de aangegeven
parkeervakken.
* Parkeren bij of op de voetpaden rondom de scholen, buiten de aangegeven parkeervakken, is niet
toegestaan en uiteraard zijn de voetpaden ten strengste verboden voor auto’s.
* De boetes voor verkeersovertredingen zijn aanzienlijk!
Tot slot:
Houd in het verkeer rekening met elkaar en vooral met schoolgaande kinderen. Begrip en geduld in
het verkeer werken beter dan een kort lontje!
Mag ik u om uw medewerking vragen? Alvast bedankt!
Peter van der Sman
Wijkmanager Pijnacker

