Agenda

NIEUWSBRIEF
Nr. 5, donderdag 1 november 2018
Terugblik

Vrijdag 2 november
Luizencontrole
Dinsdag 6 november
Inloopochtend groepen 3 t/m 8
Donderdag 8 november
Inloopochtend groepen 3 t/m 8
Vrijdag 9 november
Studiedag, alle leerlingen vrij
Maandag 12 november
19.30 uur, Infoavond voortgezet onderwijs
Vrijdag 16 november
Vrijdagtheater groep 5 t/m 8

Het is alweer even geleden, maar wat hebben we een
gezellige Kinderboekenweek gevierd met elkaar! Tijdens de
kijkavond kon in alle groepen het werk van de kinderen bewonderd worden. Wat hadden ze hun
best gedaan: kleifiguren over vriendschap, vriendschapssommen, groepspuzzels, poëziealbums… Er
was zoveel te zien. Fijn dat de kinderen op uw warme belangstelling mochten rekenen, wat zullen ze
allemaal trots zijn geweest!
Veel belangstelling voor
de inloop 3 t/m 8.

Wat een gezellige en druk bezochte
kijkavond van de Kinderboekenweek!

Nieuwe boeken in de schoolbibliotheek
In een eerdere nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de leerlingenraad vroeg om ‘leuke en
avontuurlijke’ boeken voor de schoolbibliotheek. In de afgelopen weken zijn er maar liefst 174 (!)
nieuwe en tweedehands leesboeken en prentenboeken toegevoegd aan de schoolbibliotheek. Van
´Kleine Ezel´ tot ´De Waanzinnige Boomhut´, van ´De mooiste vis van de zee´ tot ´Julius Zebra´ en nog
veel meer. DANK aan de vele ouders die al die boeken wilden voorzien van een laagje boeklon. En…
VEEL LEESPLEZIER voor al onze leerlingen!

Heel veel boeken kregen
een laagje boeklon!

Ons jaarlijkse goede doel: helpt u mee?
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen hoe het met ons goede doel van vorig schooljaar is
gegaan: de realisatie van een bibliotheek in Kenia en een bijdrage voor vakopleidingen. Ook dit
schooljaar zullen we met de school een goed doel steunen. We zijn benaderd door de Pieter van
Foreest met de vraag of onze leerlingen willen bijdragen aan een rolstoelbus door middel van
sponsoring. Zoals u weet, werken we al een aantal jaar samen met de Pieter van Foreest. Onze
leerlingen brengen meerdere keren per jaar bezoekjes aan de woontorens, we nodigen de ouderen
uit bij onze vieringen in de kerk en bij het zingen van de musicalliedjes door groep 8. Wij vinden
sponsoring daarom een prima plan!
Inmiddels kunnen we melden dat de voorbereiding voor een leuke actie alweer in volle gang is!

Op woensdag 21 november zal er van 12.15 – 13.15 uur een
kinderrommelmarkt worden gehouden in Het Baken.
Op deze rommelmarkt zullen uitsluitend spullen voor (en door)kinderen worden verkocht zoals
speelgoed, spelletjes, boeken en kleding. De leerlingen die spullen willen verkopen, kunnen zich
van 5 t/m 16 november opgeven bij de eigen leerkracht. Een plekje om spulletjes te verkopen kost
€2,- aangezien we Het Baken moeten huren.
Op 21 november mogen de leerlingen hun spulletjes meenemen naar school en vanaf 12.00 uur
klaarleggen in Het Baken (eventueel onder begeleiding van de eigen ouder). Juf Rachel en juf
Suzanne zullen daar aanwezig zijn om alles te coördineren. De leerling zorgt zelf voor een kleed
waarop hij of zij alles kan uitstallen. Zo is het voor iedereen duidelijk bij wie de spulletjes gekocht
kunnen worden.
Een voorwaarde voor het verkopen is dat de helft van het bedrag dat de leerling verdient met zijn of
haar verkoop, zal worden geschonken aan de Pieter van Foreest. Indien uw kind zich opgeeft voor de
verkoop, gaat u akkoord met deze voorwaarde. Hoe meer uw zoon of dochter verkoopt, hoe groter
het bedrag is dat u er zelf aan over houdt. U mag natuurlijk ook meer dan de helft van uw opbrengst
doneren! We kunnen niet controleren hoeveel eenieder verkoopt dus gaan we van uw eigen
goedheid uit wat betreft het te doneren bedrag. U kunt het bedrag in een gesloten envelop,
voorzien van een naam, inleveren bij de leerkracht tot vrijdag 30 november.
Naast de verkoop op de kleedjes zal er ook lekkers worden
verkocht en zijn er spelletjes die de kinderen tegen een kleine
vergoeding kunnen doen. Mocht u het leuk vinden om te helpen
op 21 november kunt u zich opgeven bij juf Rachel. Hierbij kunt u
denken aan het opbouwen van de markt, het bemannen van een
kraampje of helpen bij een spelletje. We hopen op een geslaagde
middag en op een mooi bedrag voor de Pieter van Foreest!
Doet u mee?

Schoolfotograaf
Op vrijdag 23 november zal schoolfotograaf bij ons op school komen. Dan gaan alle
kinderen alleen; met de groep en eventueel met broertje(s) en/of zusje(s) op de
foto. Er is dit jaar voor de blauwe steigerhouten achtergrond gekozen.

Schoolfruit!
Van 12 november tot en met 19 april doen wij weer mee aan het EUSchoolfruitprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het
gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op drie vaste
dagen in de week gedurende twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt
tijdens het 10-uurtje om in de klas op te eten. Wij zullen verschillende soorten
groente en fruit eten in de klas. Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om
verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook
leuk!

EU-Schoolfruit op uw school
De drie vaste groente- en fruitdagen op de Johannesschool worden:
Dinsdag, donderdag en vrijdag!
Op deze dagen hoeft u dus geen 10-uurtje mee te geven, wel wat te drinken.
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van
Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen &
EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum. De groente- en
fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de
ouder(s)/ verzorger(s) géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op
de website www.euschoolfruit.nl
Op naar een lekker en gezond schooljaar!

Even voorstellen…
Beste ouders,
Ik ben Gul en ik ben 27 jaar. Ik ben laatstejaars student aan de PABO
Thomas More en kom stage lopen in groep 1/2b bij Marcella. Ik heb
er erg veel zin in om er een leuke tijd van te maken. Voordat ik aan
de PABO begon heb ik de opleiding onderwijsassistent gedaan.
Hiermee heb ik gewerkt in de kinderopvang en veel nieuwe
ervaringen opgedaan en met plezier gewerkt.
Ik kom uit Rotterdam, hier ben ik geboren en opgegroeid. Ik vind het
leuk om in mijn vrije tijd te lezen en naar de film te gaan. Ook ga ik
graag uit eten. Ik speel ook graag spelletjes en vind het leuk om nieuwe dingen te proberen. Ik
verwacht dat ik in december in Pijnacker kom wonen.
Ik hoop gauw verder kennis te kunnen maken en er een gezellige tijd van te maken.
Tot snel!

Nieuws van de Sinterklaaswerkgroep
Bij ons op school zullen er in de Sinterklaastijd diverse activiteiten
plaatsvinden! Op vrijdag 16 november om 15.15 uur zal onze school
weer prachtig versierd worden door onze hulpouders. Hiervoor zijn we
nog op zoek naar ouders die ons een handje kunnen helpen! U kunt zich
aanmelden via de groepsapp ‘Ouders die helpen’ of mailen naar

ov@johannesschoolpijnacker.nl
Zet u ook alvast de volgende zaken in uw agenda?
Maandag 19 november: Lootjes trekken voor surprises in groep 5 t/m 8.
Maandag 3 december: Surprises inleveren.
Maandag 3 december: Versieren van de Theaterzaal om 15.15 uur.
Dinsdag 4 december: Sinterklaasfeest op school. Bij binnenkomst verzamelen de kinderen van groep
1 t/m 8 zich in hun eigen klas en houden zij hun jassen aan, zodat wij snel naar Het Baken kunnen
waar wij de Sint zullen verwelkomen. Ook de ouders zijn hierbij welkom.
Wij hebben op dinsdag 4 december een continurooster tot 14.00 uur! Alle kinderen blijven die dag
dus over.
Woensdag 5 december: Om 11.30 uur wordt gestart met het opruimen van de versiering in de
school. Ook hiervoor zijn wij nog op zoek naar ouders die willen helpen. U kunt zich aanmelden via
de groepsapp ‘Ouders die helpen’ of mailen naar ov@johannesschoolpijnacker.nl

Ouderbijdrage
Wilt u eraan denken om -mocht u dat nog niet gedaan hebben- de ouderbijdrage voor dit schooljaar
over te maken?
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

Gevonden voorwerpen
We hebben weer aardig wat gevonden voorwerpen op school. De voorwerpen liggen van vrijdag 2
t/m donderdag 8 november op een tafel in de Viertonde. Neemt u daar nog even een kijkje? Na 8
november brengen we de overgebleven spullen naar het goede doel.

Kerstmarkt

Omdat het vorig jaar zo’n succes was, willen we ook dit jaar weer tijdens het kerstdiner voor
de kinderen op woensdag 19 december een kerstmarkt voor de ouders organiseren op het
schoolplein. Om de kerstmarkt te vullen zijn we op zoek naar ouders, grootouders en
kennissen van de Johannesschool die een kraampje willen vullen. Dus heeft u een leuke
creatieve hobby of heeft u andere spulletjes die u wilt verkopen, meld u dan aan via
OV@Johannesschoolpijnacker.nl!
Ook willen we weer een gebakkraam neerzetten. Dus als u iets lekkers wilt bakken, graag! U
kunt dat doorgeven op hetzelfde emailadres. De opbrengst van de gebakkraam wordt
toegevoegd aan het OV-budget voor excursies voor de kinderen. De opbrengst van de
overige kraampjes is voor de verkoper.

Tot slot
Tot slot twee leuke nieuwtjes: op de Johannesschool is er
namelijk niet één, maar zijn er twéé juffen in verwachting! Juf
Michelle en juf Mijke verwachten allebei een baby. Van harte
gefeliciteerd! We wensen hen een voorspoedige zwangerschap
en veel voorpret!

