Agenda

NIEUWSBRIEF
Nr. 3, donderdag 27 september 2018
Terugblik
Het schooljaar is pas een paar weken bezig, maar -naast
het harde werken in de klassen- maken we nog veel meer
leuke dingen mee! Een kleine impressie:

Woensdag 3 oktober
Opening Kinderboekenweek
Vrijdag 5 oktober
15.00 -15.30 uur, Boekenverkoop
Dinsdag 9 oktober
Informatieavond Digitale leermiddelen
Woensdag 10 oktober
Lightwise Controle, groep 5 t/m 8 op de fiets!
Donderdag 11 oktober
Kijkavond Kinderboekenweek
Vrijdag 12 oktober
Afsluiting Kinderboekenweek

Groep 3 op bezoek bij het
Kinderboekenmuseum.

Wat een prachtige optredens van de groepen
1 t/m 4 tijdens het Vrijdag Theater!
En onze kanjers
sleepten de 1ste prijs in
de wacht! Gefeliciteerd!

10@10Challenge: om 10 uur
allemaal 10 minuten bewegen op
het uitdagende speelparcours van
meester Ronald!
Om 10.00 uur allemaal 10 minu8
Een wervelende Mad
Science-show!

Kinderboekenweek 2018: ‘Kom erbij’
Van woensdag 3 oktober tot en met vrijdag 12 oktober
viert de Johannesschool de Kinderboekenweek. Dit jaar
is het thema ‘Kom erbij’. We hebben een leuk
afwisselend programma met o.a. een gezamenlijke
opening, voorleeswedstrijd, kinderen uit de
bovenbouwgroepen die gaan voorlezen aan de kinderen
uit de onderbouw, een boekenmarkt waarbij kinderen boeken kunnen verkopen en kopen en
natuurlijk de kijkavond op donderdag 11 oktober. Ook zullen wij de Kinderboekenweek weer
gezamenlijk afsluiten.
Voor de boekenmarkt die plaatsvindt op vrijdag 5 oktober mogen de kinderen die boeken willen
verkopen deze op woensdag 3 oktober meenemen naar school. Iedereen is welkom vanaf 15:00 uur.
De boekenmarkt duurt tot 15.30 u. Donderdag 11 oktober is de Kijkavond op school. Deze begint om
18:30 u en duurt tot 20:00 u. De kinderen mogen verkleed komen in het thema ‘Kom erbij’.
Dit jaar hebben we net als vorig jaar tijdens de Kinderboekenweek ook de voorleeswedstrijd in de
bovenbouw. In de groepen 6 t/m 8 wordt er een winnaar bepaald. Deze kinderen zullen het tegen
elkaar opnemen om de titel ´Voorleeskampioen van de Johannesschool´.
Op dinsdag 9 oktober komt Fabiano Coral (vader van Miah en Giorgio) in
elke klas op bezoek. Hij zal de kinderen een workshop geven over
striptekenen. We zijn erg benieuwd welke talenten hij op de
Johannesschool zal ontdekken.
Vrijdag 12 oktober komt schrijver Dave Kastelein in alle
groepen vertellen over het schrijversvak en voorlezen uit zijn boeken. Van 15:15 tot
16:00 is er in de Viertonde de mogelijkheid om een boek van Dave Kastelein te
kopen en te laten signeren als u dat leuk vindt. Let op: om een boek te kunnen
kopen is het fijn als u contant geld meeneemt of meegeeft aan uw kind.

Spaaractie bij Van Atten:
Al jaren doen wij als school zaken met de plaatselijke boekhandel Van Atten. Ook dit jaar hebben we
de handen in één geslagen om een leuke spaaractie te houden. Hoe werkt het: U koopt in de
kinderboekweek (van 3-10 tot 12-10) een kinderboek bij Van Atten. Het bonnetje van deze aankoop
levert u in in de daarvoor bestemde bus in de Viertonde. Voor 20 % van het totaalbedrag van deze
bonnen mogen wij als school boeken uitzoeken voor de schoolbieb.

Kinderpostzegelactie
Woensdag 26 september zijn de kinderen uit groep 8 om 12.00 uur op
pad gegaan om kinderpostzegels te verkopen. Kinderen helpen
kinderen; zowel leeftijdsgenootjes uit Nederland als in het buitenland.
Dit doet Stichting Kinderpostzegels Nederland al vele jaren. Ieder kind
verdient het om naar school te gaan en zijn talenten te ontwikkelen.
Met de Kinderpostzegelactie zetten veel kinderen zich in om andere
kinderen te laten leren. U kunt via een app betalen of via een machtiging. Ook dit jaar is het niet
mogelijk contant te betalen. Uw bestelling wordt voor 24 november met de post bij u thuis bezorgd.
Namens alle kinderen alvast dank voor uw bestelling!

Mag ik aan u
voorstellen: onze
leerlingenraad!

Leerlingenraad
In de afgelopen weken zijn er in de groepen 5 t/m 8
verkiezingen gehouden voor de leerlingenraad. In iedere
groep zijn een jongen en een meisje gekozen. De
leerlingenraad voor het schooljaar ’18-‘19 bestaat uit:
Thijn en Tessa uit groep 5, Maartje en Raffaele uit groep 6,
Emy en Marijn uit groep 7 en Jaiden en Imke uit groep 8.

Gisteren heeft de leerlingenraad samen
met juf Imke vergaderd. In de volgende
nieuwsbrief doet de leerlingenraad u
verslag van wat er allemaal besproken is!

Lightwise
Op woensdag 10 oktober vindt de jaarlijkse fietsverlichtingsactie plaats. Hierbij
zorgen we er samen voor dat alle fietsen weer klaar zijn voor de wintertijd en zo
maken we met elkaar het verkeer steeds veiliger. Ons ervaren Lightwiseteam controleert de fietsen van de groepen 5 t/m 8 op de fietsveiligheid, aan de
hand van de ANWB-checklist.
Dus alle leerlingen uit de groepen 5 t/m 8: kom woensdag 10 oktober op de fiets!

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.
U kunt zich inschrijven voor deze avond door een mail te sturen aan
directie@johannesschoolpijnacker.nl.

Lerarentekort
Net als andere scholen in het gehele land, is ook bij ons, binnen de Stichting Katholiek Onderwijs
Pijnacker, het lerarentekort voelbaar. Onze reguliere vacatures zijn ingevuld, maar op dit moment
staan er nog wel weer vacatures open voor zwangerschapsverloven, waarvan wij hopen dat we die
op korte termijn ingevuld gaan krijgen. En dan hebben we het nog niet over de mogelijke griepgolf
die er ongetwijfeld een keer aan gaat komen…
Met de vijf SKOP scholen hebben we afgesproken dat we er natuurlijk altijd voor willen zorgen dat
een groep, bij een zieke leerkracht, bemand wordt, maar inmiddels weten we ook dat dit niet altijd
mogelijk is. Mocht vervanging niet lukken, gewoon omdat er geen leerkracht beschikbaar is, kan een
volgende stap zijn dat een klas opgedeeld wordt. Dan gaan de kinderen in kleine groepjes naar een
andere klas en hebben zij werk bij zich om te maken. Voor een ziektevervanging van een dag is dit te
realiseren, maar veel langer kunnen we kinderen niet verdelen over de groepen. De laatste
mogelijkheid is er één die we liever niet uitvoeren, maar waarvan we weten dat dit wellicht ook bij
ons kan gebeuren: het thuis laten blijven van de kinderen. Als er echt geen andere oplossing is, kan
het zijn dat we genoodzaakt zijn om aan u te vragen uw kind thuis te houden. Dit willen we
natuurlijk niet, maar ook wij zien momenteel hoe hoog de nood is… Mocht deze situatie zich
voordoen, dan vragen wij van harte uw begrip hiervoor!

Vacatures SKOP
Op dit moment hebben wij op twee SKOP-scholen de volgende fulltime vacatures:
Josephschool
Vanaf 3 december 2018: een fulltime leerkracht voor groep 8
voor de vervanging van een zwangerschapsverlof.
De Keizerskroon
Vanaf 5 januari 2019 (na de kerstvakantie): een fulltime leerkracht voor
groep 7 voor de vervanging van een zwangerschapsverlof
Voor de beide fulltime vacatures geldt dat er uitzicht is op een vast dienstverband!
Heeft u zelf interesse of kent u iemand die interesse heeft? Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Esther Pleij, directeur@skoppijnacker.nl, 015 369 40 66.

Tot slot
Op maandag 27 augustus was het mijn eerste dag op de Johannesschool als
directeur. Wat was het leuk om alle kinderen en ouders die eerste schooldag
te ontmoeten, nadat ik de week ervoor al uitgebreid kennis had gemaakt
met het team. In de loop van de weken heb ik steeds meer ouders en
kinderen al wat beter leren kennen en mijn weg gevonden binnen de
Johannesschool. Ik kan u vertellen dat ik met veel plezier aan de slag ben
gegaan op mijn nieuwe werkplek, samen met een enthousiast team! Ik hoop
u dit schooljaar vaak te ontmoeten; op schooldagen, tijdens
informatieavonden of bij één van de vele activiteiten. Mijn werkdagen zijn
de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

