Agenda

NIEUWSBRIEF
Nr. 4, donderdag 11 oktober 2018
Terugblik
Wat is de Kinderboekenweek toch ieder jaar een feest!
De bovenbouw heeft voorgelezen aan de onderbouw,
een echte striptekenaar verzorgde een workshop
striptekenen en in de Viertonde staan mooie spreuken over
vriendschap, van iedere groep één.

Donderdag 11 oktober
Kijkavond Kinderboekenweek
18.30-20.00 uur
Vrijdag 12 oktober
Afsluiting Kinderboekenweek
15.15 uur Signeersessie Dave Kastelein
Dinsdag 16 en donderdag 18 oktober
Voortgangsgesprekken groepen 1 t/m 7
Woensdag 17 oktober
Inloop groep 3 t/m 8 en koffieochtend
Vrijdag 19 oktober
Speelgoedmiddag groepen 1-2
22 t/m 26 oktober
Herfstvakantie

Tijdens de voorleeswedstrijd zetten onze voorlezers Jaiden, Myra en Olin hun beste beentje voor. De
jury had een moeilijke taak tussen al dat voorleestalent, maar uiteindelijk kwam Jaiden als winnaar
uit de bus. Gefeliciteerd! Binnenkort zal Jaiden de Johannesschool vertegenwoordigen bij de
voorleeswedstrijd van alle winnaars van Pijnacker-Nootdorp. Zet ‘m op, Jaiden!
En… het feest is nog niet afgelopen, want de Kijkavond én de feestelijke afsluiting van de
Kinderboekenweek hebben we nog tegoed!
De jaarlijkse
voorleeswedstrijd

Les van een echte striptekenaar.
Bedankt voor de leuke lessen!

Onze Johannesschoolvriendschapsslinger

Inschrijven broertjes en zusjes
Denkt u er aan om broertjes en zusjes tijdig aan te melden? We houden graag een plekje voor hen
vrij en vinden het fijn als we ruim vooraf weten welke kinderen we mogen verwelkomen. Een
inschrijfformulier kunt u ophalen bij juf Imke. Alvast bedankt!

Klasbord
In de afgelopen twee weken heeft u via de leerkrachten een mail ontvangen
met daarin een inlogcode voor Klasbord. Veel ouders hebben zich al
aangemeld om via Klasbord mee te kunnen kijken bij het reilen en zeilen van
de klas. Klasbord is een besloten omgeving, waarmee u op de hoogte blijft van
de leerzame en leuke activiteiten én de leerdoelen in iedere groep. Klasbord
vervangt de Nieuwsflitsen die tot nu toe werden verstuurd, dus wilt u niets missen? Meld u dan even
aan!

Om nog even onder de aandacht te brengen:
Spaaractie bij Van Atten
Al jaren doen wij als school zaken met de plaatselijke boekhandel Van Atten. Ook dit jaar hebben we
de handen inéén 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. Spaart u mee?
Schrijversbezoek
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.

Fotoshoot Johannesschool
Op dinsdag 16 oktober komt een professionele fotografe promotiefoto’s van de
school maken. De foto’s willen we gaan gebruiken om de school te presenteren
op bijvoorbeeld de website of in de schoolgids. De fotografe maakt foto’s van
momenten tijdens een schooldag waar we trots op zijn: hardwerkende of gezellig
spelende kinderen; kinderen die werken met de nieuwe tablets; lezend uit een
biebboek of tijdens lesmomenten. We gebruiken de foto’s niet op de sociale media. We gaan uit van
uw ingevulde toestemmingsformulier voor gebruik van fotomateriaal. In geval van twijfel nemen we
contact met u op.

Informatieavond ‘Kinderen en de digitale wereld’
Tijdens de informatieavond van afgelopen dinsdag namen twee medewerkers van de Opvoedpoli de
aanwezige ouders mee in het onderwerp ´Kinderen en de digitale wereld´. Niet alleen was er tijd
voor een inhoudelijke presentatie, maar al snel ook ontstond een levendig gesprek tussen ouders
onderling, waarbij ervaringen en gedachten werden uitgewisseld. We kunnen terugkijken op een
zinvolle avond met stof om nog even over na te denken!

Verslag van de eerste bijeenkomst van de leerlingenraad, door Emy Hoogeveen (groep 7)
We zijn het er allemaal mee eens dat er nieuwe boeken moeten komen voor de schoolbieb. Boeken
moeten leuk en avontuurlijk zijn. Daarom willen we graag nieuwe boeken.
We willen graag dat de extra schoolreisjes leuk én leerzaam zijn. Misschien kan de juf een paar
schoolreisjes op het bord zetten en dan kunnen de kinderen kiezen van de schoolreisjes die op het
bord staan en dan kunnen we uiteindelijk samen beslissen.
Sommige kinderen zijn in de kapstok af en toe hun jas kwijt. We stellen voor dat de klassenbeurt
twee keer per dag de jassen weer aan de kapstok hangt. We hebben iedere week een andere
klassenbeurt, dus dan komen alle kinderen een keer aan de beurt. Maar het beste is natuurlijk dat
iedereen zijn eigen jas goed ophangt.
Wij hopen dat de school meer ballen kan kopen, zodat je ook nog kunt voetballen
als er een bal op het dak ligt. Ook willen we graag een ballenstok om ballen uit het
water te halen, want als de ballen in het water worden geschoten is een ballenstok
is super handig!!!
In iedere klas is een ideeënbus voor de leerlingenraad. Alle kinderen van de klas mogen daar ideeën
in doen, zodat de leerlingenraad daar over kan praten.
Door Emy Hoogeveen, groep 7

Geen luizenzakken meer
Op dit moment hebben alle leerlingen van groep 1 t/m 4 een eigen luizenzak aan de kapstok. Het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geeft al langere tijd aan dat het effect van een
luizencape en luizenzakken op de verspreiding van hoofdluis niet wetenschappelijk is aangetoond.
Dit is de reden waarom het RIVM en het Landelijk Steunpunt Hoofdluis luizenzakken niet aanraden.
We gaan op de Johannesschool mee in dit advies. Op vrijdag 19 oktober krijgen alle kinderen hun
luizenzak mee naar huis en deze hoeft na de herfstvakantie niet meer mee terug.

Inloop- en koffieochtend
Op woensdag 17 oktober bent u in de groepen 3 t/m 8 van 8.30 tot 8.45 uur van harte welkom bij de
inloop. Na de inloop staat er een lekker kopje koffie of thee voor u klaar!

Actie Lightwise
De kinderen van groep 5 t/m
8 mochten op woensdag 10
oktober allemaal hun fiets
laten controleren door een
groep handige vaders (én
een opa!). Deze klussers
hebben ervoor gezorgd dat
de kinderen de komende
donkere maanden weer
veilig door het donker kunnen fietsen. Klussers, bedankt voor jullie inzet!

Nóg een beetje groener!
Om het groene schoolplein nóg wat groener te maken, zullen aan het einde
van de winter beukenhagen geplaatst worden op de nu nog kale plaatsen
op het bovenbouwplein. Deze hagen zijn niet in één keer vol en groot en
groen, maar zullen het plein in de loop van de tijd zeker groener maken! We
moeten dus nog wel even geduld hebben…

Hopelijk wordt het zo
mooi!

Sintviering 4 december
Zoals u misschien al heeft gezien in de jaarkalender, vieren we dit jaar op dinsdag 4 december
Sinterklaas. De kleuters zijn namelijk op woensdag 5 december vrij. Op dinsdag 4 december draaien
we het continurooster; de kinderen gaan dan naar school van 8.30 tot 14.00 uur en eten tussen de
middag allemaal op school. Het duurt natuurlijk nog even, maar zet u dit alvast in uw agenda?

Sponsorloop voor Kenia
Voor de zomervakantie hebben de kinderen van de Johannesschool hard
hun best gedaan om met de sponsorloop zoveel mogelijk geld op te halen
voor een bibliotheek in Kenia. Ze hebben toen maar liefst een bedrag
van €3.789,20 bij elkaar gerend! Zodra de opbrengst bekend was, is er
opdracht gegeven om te starten met het maken van boekenkasten in Kenia.
De kasten zijn in de zomervakantie lokaal vervaardigd en voorzien met het
logo van de Johannesschool. In iedere klas van de Mwerenischool komt een
boekenkast te staan. In totaal zullen er 600 boeken worden geleverd, zodat
alle leerlingen een eigen boek kunnen lenen. Er is ook afgesproken met de
leerkrachten van de Mwerenischool dat er iedere dag tijd wordt
vrijgemaakt waarin de leerlingen kunnen lezen of waarin wordt
voorgelezen door de leerkrachten zelf. Eind september zijn de leden van de stichting ‘Wij Steunen
Kenia’ op bezoek geweest bij de Mwerenischool. Ze hebben onze zelfgemaakte prentenboeken
overhandigd en de bibliotheek is officieel geopend, zie https://youtu.be/2W0MQo34z7Y. Morgen,
tijdens de afsluiting van onze Kinderboekenweek, zal één van de werkgroepleden tekeningen,
gemaakt door leerlingen van de Mwerenischool, overhandigen aan de Johannesschool. Een aantal
van deze tekeningen zal worden tentoongesteld in wissellijsten.
Aangezien de bibliotheek minder geld heeft gekost dan we
hebben opgebracht, hebben we besloten om het overige
geld te besteden aan vakonderwijs voor een aantal
leerlingen van de Mwerenischool. Na de basisschool houdt
het leren voor de meeste kinderen op. De ouders hebben
vaak geen geld om hun kinderen te laten studeren op de
middelbare school of te laten leren voor een
beroep. Meisjes uit arme gezinnen worden na de
basisschool uitgehuwelijkt in ruil voor een bruidsschat. Dit
patroon moet worden doorbroken, zo beamen ook de leerkrachten van de Mwerenischool. Wij
willen een aantal leerlingen een goede kans geven op de arbeidsmarkt, zodat zij later op hun
beurt kunnen bijdragen aan de gemeenschap. De kosten bedragen €180,- voor een opleiding van
twee jaar. Volgend schooljaar zullen er in ieder geval vijf leerlingen worden geselecteerd op de
Mwerenischool die een vakopleiding mogen gaan volgen op onze kosten. Op deze manier kunnen
wij een klein beetje bijdragen aan een beter bestaan voor de kinderen in Kenia. Mocht u zelf ook
een leerling willen sponsoren of meer willen weten over de projecten in Kenia, kunt u contact
opnemen met de stichting Wij Steunen Kenia via: www.wijsteunenkenia.nl.

Tot slot; zoveel hulp, geweldig!
In de afgelopen weken heeft er
tal van activiteiten
plaatsgevonden, die zonder de
Ouders,
inzet van hulpouders niet
bedankt voor
mogelijk was geweest. Groep 7
jullie hulp en
en 8 werden begeleid naar
betrokkenheid!
training en toernooi van de Jeu
de Boules, nieuwe biebboeken
werden ingevoerd in het systeem van de schoolbieb en
werden voorzien van een nieuw laagje boeklon, de ramen bij
de ingangen kregen prachtige raamschilderingen, de fietsen van groep 5 t/m 8 werden
gecontroleerd bij Actie Lightwise, in de teamkamer werd het kunstwerk van onze ‘oude’ groep 8
opgehangen, de werkgroep Kinderboekenweek bracht de school in boekensfeer en nog veel meer.
Ouders, namens leerlingen én leerkrachten ontzettend bedankt voor jullie hulp en betrokkenheid!

Ingezonden: ‘Hoera, mijn kind is puber’ - Informatieavond over puberteit
De puberteit is een leuke en spannende periode voor tieners en voor hun ouders. Kinderen
ontwikkelen zich zowel lichamelijk als mentaal. Ze groeien toe naar zelfstandigheid. Ouders willen
hun kind zo goed mogelijk begeleiden, maar hoe doe je dat?
Wilt u meer weten over de puberteit? Wilt u tips of bent u benieuwd naar ervaringen van andere
ouders? Kom dan naar de gemeentelijke ouderavond over puberteit op woensdag 17 oktober 2018
van 19.00 – 22.00 uur in het Stanislas college in Pijnacker. Deze gratis avond wordt georganiseerd
door een aantal jeugdorganisaties en is bedoeld voor ouders van kinderen in groep 6, 7, 8 én de
brugklas. Aanmelden kan door een mail te sturen naar Elisa Verleg,
jeugdverpleegkundige, e.verleg@jgzzhw.nl.

Ingezonden: Activiteiten herfstvakantie met Team4Talent
Buurtsport
Iedere week is Team4Talent in de buurt te vinden om
met de kinderen te gaan sporten. Op de pleintjes bieden
we diverse spellen aan, zodat er voor iedereen iets te
doen is. Hiervoor hebben we een aantal vaste locaties
en tijden:
Woensdag 14.00 – 16.00 uur
- Pijnacker Noord (Vlierlaan / Nootdorpseweg)
- Pijnacker Zuid (AVIA pleintje / Klapwijkseweg)
Fortnite en speurtocht
Maandag 22 oktober organiseren we bij DSVP een fortnite evenement en een
speurtocht. Inschrijven kan via Team4Talent facebook of deze link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnuT21QjS2mM4gxeItQCH436POcsGme3WwbUat2cYJr_kOA/viewform

Ingezonden: Activiteiten herfstvakantie met Cinekid
Iedere herfstvakantie vindt Cinekid on Tour plaats: het grootste kindermediafestival ter wereld.
Verschillende filmhuizen in Nederland doen daaraan mee; ook Filmhuis Lumen. Kinderen tussen de 3
en 14 jaar kunnen bijzondere en opvallende films bekijken en meedoen aan workshops. Na de
vertoning van een aantal films vindt een workshop plaats. Bezoekers kunnen naar hartenlust met
hun fantasie aan de slag gaan. Zo maken we onder meer een ‘flipboekje’, een eenvoudige manier om
te ontdekken hoe een animatiefilm tot stand komt. Of een zogenoemde ‘thaumatroop’. Wat dat is?
Dat leer je tijdens de workshop. Het heeft in ieder geval iets met de ontstaansgeschiedenis van film
te maken. Bij ons naar de film gaan is supergezellig. In de pauze mag je tekenen of werken aan een
kleurplaat en trakteren we op limonade en wat lekkers. Er draaien iedere week films voor kinderen
in de groepen 1-2, 3-4 en 5-8. Voorop staat het plezier bij het uitje met gezinsleden of vriendjes,
maar we vergeten niet de nuttige kant van kinderfilms: de taalontwikkeling, kennismaken met
verhalen uit andere culturen, en leren je in anderen te verplaatsen. Dit geeft inspiratie om eigen
talenten te ontdekken. Kortom: lekker naar Lumen!
Meer weten? https://www.filmhuis-lumen.nl/cinekid-on-tour/

