Agenda

NIEUWSBRIEF
Nr. 2, donderdag 13 september 2018
Terugblik

Donderdag 13 september
20.00 uur, ALV Knabbel en Babbel
Dinsdag 18 september
20.00 uur, ALV Oudervereniging
Donderdag 20 september
Landelijke Schoolbrengdag
Vrijdag 21 september
Vrijdag Theater, groepen 1 t/m 4
26, 27, 28 september
Activiteiten Nationale Sportweek
Vrijdag 28 september
Jeu de Boules-toernooi groepen 7 en 8

Studiedag
Op dinsdag 4 september waren alle kinderen vrij, maar de leerkrachten hebben hard gewerkt!
Tijdens de studieochtend op school hebben we de laatste
hand gelegd aan alle groepsplannen rekenen, spelling en
technisch lezen en hebben we elkaar als teamleden nóg
beter leren kennen door een kort fotospel, wat leuke
gespreksstof opleverde!
De middag stond voor alle SKOP-scholen in het teken van
inspiratie. Marcel van Herpen wist ons allemaal te boeien
vanuit zijn brede kennis en praktijkervaringen. Hij heeft
op enthousiasmerende wijze verteld over verschillende
manieren om betrokkenheid en welbevinden te creëren in
de omgang met leerlingen. Mooie inspiratie voor dit
schooljaar!

Informatieavonden
Wat fijn om zoveel ouders te mogen begroeten tijdens de informatieavonden in de afgelopen
weken! Zowel voor de avond over Snappet en Schrijfonderwijs als voor de informatieavonden in de
groepen was veel belangstelling. We hopen dat u een goed beeld heeft gekregen over het reilen en
zeilen in onze groepen en we hopen dat we al uw vragen hebben kunnen beantwoorden.

Schoolbrengdag en Cycling4School
Op donderdag 20 september is het Schoolbrengdag! Ieder jaar hopen we op deze dag dat zoveel
mogelijk kinderen lopend of met de fiets naar school komen. Maar dit jaar brengen we deze
verkeersveiligheidsactie nog extra onder de aandacht door op deze dag ook de aftrap te geven voor
de actie Cycling4School.
Met de actie Cycling4School, waarbij de
gemeente Pijnacker-Nootdorp samenwerkt met
diverse scholen, willen we kinderen én ouders
stimuleren om vaker te voet of per fiets naar
school te komen. Het fietsen en lopen zorgt voor
minder auto’s rond de school, waardoor de
schoolomgeving veiliger wordt voor de kinderen.

Ook doen de kinderen door te lopen of te fietsen naar school de broodnodige ervaring op in het
verkeer. Vanaf maandag 24 september mogen de kinderen twee weken lang iedere dag in de klas
een sticker plakken hoe zij die dag naar school zijn gekomen. Met het plakken van de stickers scoren
de kinderen punten voor de school. Deze punten mogen we na de actie omzetten in een
verkeersveiligheidsactie voor de leerlingen. Na de twee actieweken worden de stickervellen
opgehaald en de resultaten gepresenteerd.
Bij Cycling4Schoolprojecten in andere gemeenten is een gemiddelde toename van het lopen en
fietsen naar school van 10% gemeten, dus wij hopen in Pijnacker-Nootdorp dezelfde mooie
resultaten te halen! Doen jullie mee?

Nationale Sportweek
Van 15 t/m 29 september is de Nationale Sportweek. In heel Nederland is extra
aandacht voor sport. De sportverenigingen, Team4Talent en basisscholen uit
Pijnacker organiseren veel leuke evenementen. Wij hebben ervoor gekozen om
tijdens de Nationale Sportweek aan twee activiteiten mee te doen. Het gaat hier
om de 10@10 Challenge op het plein en het FUN beweegparcours tijdens de
gymles.

10@10 Challenge
Op woensdag 26, donderdag 27 en vrijdag 28 september gaan we de uitdaging aan om tijdens de
Nationale Sportweek om 10 uur ’s morgens 10 minuten te bewegen met álle kinderen van de school!
Dit is een landelijke actie waar wij graag bij aansluiten.

Fun Parcours
Tijdens de gymles op donderdag 27 september zet meester Ronald voor de groepen 3 t/m 8 een
uitdagend parcours neer in de gymzaal. Het parcours bestaat uit: touwzwaaien, klimmen
in het klimrek, springen over een turnkast en tijgeren onder een touw door. Heel veel FUN dus!

Schoolfotograaf
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zal de schoolfotograaf op vrijdag 23
november komen (en niet op 5 oktober). Welke achtergrond er gebruikt zal worden,
wordt nog bekend gemaakt. Nog even geduld dus, maar dan zullen alle kinderen alleen,
met de groep en eventueel met broertje(s) en/of zusje(s) op de foto worden gezet.

Afspraken rond Snappet
Op de informatieavond in groep 5 t/m 8 zijn de afspraken en regels bij het gebruik van de tablets van
Snappet al ter sprake gekomen, maar voor de volledigheid zetten we alles nog even op een rijtje:
 Vanaf groep 5 krijgt iedere leerling een tablet in bruikleen;
 Er wordt uitsluitend op school met de tablet gewerkt en de tablet mag niet mee naar huis
worden genomen;
 Als de tablet stuk gaat, ruilt de school deze kosteloos om voor een andere tablet;
 Voor de tablets heeft de school een borg betaald van € 150,-. Als een leerling de tablet
expres kapot maakt of de tablet gaat stuk door onzorgvuldig handelen van de leerling, zal deze
borg op de ouders/verzorgers verhaald worden;
 Ouders/verzorgers zorgen zelf voor een setje oordopjes;
 De tablet gaat aan het einde van het schooljaar mee naar het volgende schooljaar. Na groep
8 worden de tablets ingeleverd.

Jeu de Boules … oefenen maar!
Op woensdag 26 september is het Jeu de Boules
toernooi en de groepen 7 en 8 mochten vandaag alvast
komen oefenen. Vrijwilligers van de Jeu de
Boulesvereniging hebben de kinderen de fijne kneepjes
van de sport alvast bijgebracht, zodat ze tijdens het
toernooi goed beslagen ten ijs komen.
Hulpouders,

bedankt voor het meefietsen met de kinderen!

Uitnodiging: Algemene Ledenvergadering Oudervereniging
De Algemene Ledenvergadering (ALV) van het schooljaar 2018/2019 zal plaatsvinden op dinsdag 18
september 2018 om 20.00 uur in de Johannesschool (via de hoofdingang van de bovenbouw).
Tijdens de ALV brengt het OV-bestuur verslag uit over haar activiteiten en uitgaven over het
afgelopen schooljaar en zult u geïnformeerd worden over de plannen voor dit schooljaar. Tijdens de
ALV vragen wij uw goedkeuring voor onze begroting voor het komende jaar.
Het verslag van de ALV van vorig jaar en het secretarieel jaarverslag zal vervolgens op de website
van de Johannesschool worden geplaatst.
Wilt u weten wat de Oudervereniging zoal voor u doet?
Kom naar de ALV. Hier stellen de leden zich aan u voor en hoort u meer over de activiteiten van de
Oudervereniging.
Aanmelding voor de Algemene Ledenvergadering kan via ov@johannesschoolpijnacker.nl
Graag tot ziens op 18 september!
Bestuur Oudervereniging Johannesschool

Ingezonden: De Verbeelding, Kindervoorstelling

De Olifant die woord hield
Kindervoorstelling (4+) van Peter Faber naar een sprookje van Annie M.G. Schmidt
Zet ‘m alvast maar in je agenda: zaterdagochtend 29 september om 10.30
u! Ook dit jaar presenteert De Verbeelding weer een gratis
kindervoorstelling voor kinderen vanaf 4 jaar. Deze keer De Olifant die
woord hield naar een sprookje van Annie M.G. Schmidt. Deze vrolijke,
interactieve en beeldende voorstelling wordt uitgevoerd door
theaterduizendpoot Peter Faber en vindt plaats in het CJMV-gebouw in
Pijnacker.
In een boom in Afrika zit vogel Wok al zeven dagen te broeden. Wok verveelt
zich en wil een eindje om. Ze vraagt de dieren die langskomen om een tijdje op haar ei te broeden.
Geen van de dieren heeft zin totdat er een olifant komt. Die wil wel. Met veel moeite klimt hij in de
boom en gaat op het nest zitten. Maar dan komen er drie jagers aan.
Wil je weten hoe dit afloopt? Gratis kaarten zijn af te halen bij
Kantoorboekhandel Van Atten en Sigarenspeciaalzaak Het Moortje te Pijnacker.
www.deverbeelding.nu/www.peterfaber.eu/www.verteltheater.nl

Ingezonden: Tara Kinderyoga
Beste ouders,
De kinderen zijn weer op school begonnen en de naschoolse activiteiten zijn of worden weer
opgestart, zo ook de kinderyogalessen. Over Yoga en Mindfulness wordt veel geschreven en het
wordt steeds meer beoefend door volwassenen. Ze voelen dat het helpt!
Maar wat is kinderyoga?
Via school, televisie, games en sociale media hebben kinderen allerlei prikkels om zich
heen. Een uurtje kinderyoga per week kan kinderen helpen/leren om prikkels beter te
verwerken en tot rust te komen.
Yoga voor kinderen is anders van opzet dan yoga voor volwassenen. De kinder-yogalessen hebben steeds een ander thema, zijn speelser en afgestemd op de
belevingswereld van kinderen. Kinderen leren tijdens de les op een fijne en ontspannen
manier zich bewust te worden van hun eigen lichaam, hun emoties en hun omgeving.
Ook is er veel aandacht voor elkaar. Bij kinderyoga gaat het niet om de prestatie en het
resultaat. In de les kunnen de kinderen helemaal zichzelf zijn en zijn we blij met ieders
inbreng.
In de lessen wordt er naast de yogahoudingen aandacht besteed aan spel, muziek, fantasie, dans,
kindermassage, concentratie-, adem-, zintuig- en ontspanningsspelletjes en creatieve opdrachten.
Bij kinderyoga staat plezier voorop! Starten met de les kan op ieder moment.
De lessen worden gegeven door Wilma Abbink, kinderyogadocent (en leerkracht op De
Keizerskroon) op donderdagmiddag in de speelzaal van de Johannesschool!
KOM VOOR EEN GRATIS PROEFLES.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.tarayoga.nl of een berichtje sturen naar
wilma@tarayoga.nl. Met hartelijke groeten van Wilma Abbink.

Ingezonden: Kinderboeken- en spellenbeurs
Zaterdag 6 oktober 9:00 - 12:00 uur
Clubhuis bij zwembad de Viergang, Noordweg 77A, Pijnacker
Zoek je een boek?!
Bij deze kinderboekenbeurs worden boeken verkocht namens zo’n 60
verschillende aanbieders, hierdoor ontstaat een gevarieerd aanbod.
Van voorlees- en prentenboeken voor de aller jongste tot boeken voor de jong volwassenen; van
Geronimo tot Dikkie Dik, van Donald Duck stripboeken tot kinderkookboeken. Voor de gure
wintermiddagen zijn er spelletjes van jong tot oud als Verstoppertje met Nijntje en Monopoly.
Dit alles voor een leuk prijsje!
Het goede doel
De kinderboeken- en spellenbeurs steunt met de opbrengst ieder jaar een ander lokaal doel dat het
welzijn van kinderen hoog in het vaandel heeft staan. Dit jaar is dit de Pijnackerse Watervrienden.
Boekenkast opruimen?
Staat je boekenkast vol met boekjes waar de kinderen ‘uit gegroeid’ zijn? Je kan ze verkopen bij deze
beurs en de spaarpot van de kinderen een beetje spekken! 70% van de opbrengst is voor jou, 30%
gaat naar het goede doel. Verkoopnummeraanvragen? www.kinderboekenspellenbeurs.weebly.com
Dus kom samen met je kind(-eren) snuffelen voor gezelschapsspellen en kinderboeken en
ondersteun tegelijkertijd het goede doel. We zien jullie graag op zaterdag 6 oktober!
Kijk voor alle informatie op de website: www.kinderboekenspellenbeurs.weebly.com

