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Vrijdagtheater groep 5-6-7-8
Opening van het groene schoolplein (15.15 uur)
Inloopochtend
Inloopochtend/koffieochtend
Sportdag groep 5-6-7-8
Inloopochtend

We gaan de laatste weken van het schooljaar in en dat is te merken aan het weer, het lijkt wel zomer
(jammer van het onweer/buien af en toe)!
In de afgelopen periode is er weer hard gewerkt door de leerlingen en ook de komende periode gaan we
weer goed aan de slag. Naast de methode gebonden lessen en toetsen, worden momenteel ook de Cito
eindtoetsen van de verschillende groepen afgenomen. Groep 7 en 8 hebben hun laatste Cito’s al achter de
rug. Zij maakten in de afgelopen weken de Entreetoets en de Centrale Eindtoets.
De komende weken staan er ook nog een heleboel leuke activiteiten op het programma. Zo wordt 8 juni
het groene schoolplein officieel geopend, is er nog een sportdag, een Vrijdagtheater voor de bovenbouw
en hebben we op 18 juni de proefjesdag die we cadeau kregen voor juffendag.
Opening groene schoolplein
Op ons groene schoolplein begint het groen de afgelopen weken goed te groeien. De hoogste tijd dus
voor een feestelijke officiële opening. Wij nodigen u uit om op vrijdag 8 juni tussen 15.15 uur en 16.00 uur
een drankje te komen doen om te toasten op het mooie plein. De ouders die toch al kwamen kijken naar
het Vrijdagtheater van de bovenbouw kunnen na schooltijd meteen aansluiten. Daarnaast zijn alle andere
ouders natuurlijk ook van harte welkom! Enkele kinderen zullen nog wat plantjes planten en de kinderen
kunnen met stoepkrijt het schoolplein versieren!

Centrale Eindtoets groep 8
In april heeft groep 8 de eindtoets gemaakt. Drie ochtenden is er lang en hard gewerkt aan toetsen voor
rekenen, taal en wereldoriëntatie. Inmiddels is de uitslag binnen en weten we dat wij weer heel trots op
onze kinderen kunnen zijn. Over het algemeen scoren de leerlingen helemaal volgens de verwachtingen,
met hier en daar een hogere of lagere score. Met onze gemiddelde score van 537,1 zitten we ruim boven
het landelijk gemiddelde van 534,9 en daar zijn wij als Johannesschool best een beetje trots op!

Sportdag bovenbouw
Op donderdag 14 juni vindt de sportdag van groep 5 t/m 8 plaats.
Ook dit jaar wordt deze gehouden op het terrein van korfbalclub
Avanti op de Sportlaan. Voor de sportdag heeft uw kind het volgende
nodig:
- Voldoende eten en drinken voor de kleine en grote pauze
- Sportkleding en sportschoenen
- Evt. zonnebrand en/of regenspullen
Om 8.30 begint de sportdag bij Avanti. Kinderen komen dus ‘s ochtends vanuit huis naar de sportdag. De
sportdag eindigt om 15.15. In principe is het de bedoeling dat kinderen dan worden opgehaald of
zelfstandig naar huis fietsen. Mocht dit echt niet lukken, kunt u contact opnemen met de
groepsleerkracht.
Gelukkig zijn er al wat enthousiaste ouders die zich hebben aangemeld. Echter hebben we nog geen
begeleiding voor alle geplande spellen. Daarom zijn we nog steeds op zoek naar hulpouders! Indien u
alleen de hele ochtend kunt helpen, bent u ook van harte welkom!
Indien u gezellig wilt komen helpen op deze sportieve dag, kunt u mailen naar juf Katja (
katjaruesen@johannesschoolpijnacker.nl) of juf Sanne ( sanneklijn@johannesschoolpijnacker.nl
Met vriendelijke groet,
Meester Ronald, juf Katja en juf Sanne

Schoolhockeytoernooi
Op woensdag 23 mei vond het jaarlijkse schoolhockeytoernooi voor groep 5 en 6 plaats. Het was een hele
gezellig dag met mooi weer. De sportievelingen van groep 6 wonnen zelfs nog een beker voor de derde
plaats. Knap gedaan!
Op woensdag 30 mei waren groep 7 en 8 aan de beurt. Groep 7 heeft alle wedstrijden gewonnen en
groep 8 is tweede geworden! Trots op alle kinderen!

Naam kinderkrant gekozen
Zoals u in de vorige Nieuwsbrief heeft kunnen lezen is de
leerlingenraad enkele weken geleden bij elkaar gekomen om te
praten over een kinderkrant. Voor deze krant moest nog een
naam gekozen worden. Na overleg in de klassen en opnieuw in
de leerlingenraad is de naam ‘ALLES Kids’ gekozen als naam voor
de kinderkrant. Voor de zomervakantie zal het eerste exemplaar
gemaakt worden. Vanaf volgend schooljaar zal de ‘ALLES Kids’
enkele keren in het schooljaar verschijnen.
Dit was de laatste bijeenkomst voor de leerlingenraad, komend
jaar zal er een nieuwe raad gekozen worden.
Leerlingen bedankt voor jullie inbreng!

Avondvierdaagse
De afgelopen dagen is de avondvierdaagse weer gelopen. Weer of
geen weer…de sportieve enthousiaste kinderen en ouders hebben
hun wandelschoenen aangetrokken om 2,5 km, 5 km of 10 km te
lopen. Vandaag, vrijdag 1 juni, is de laatste avond waar iedereen
feestelijk wordt ingehaald. Ov ouders die weer enthousiast alles
georganiseerd hebben, bedankt!

Sponsorloop 27 juni
Op maandag 4 juni zal een sponsorbrief worden uitgedeeld aan uw kind. Het is de bedoeling dat er
sponsoren worden gezocht. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan familieleden of buren. De sponsor
heeft de keuze om een bedrag per rondje of een eindbedrag in te vullen op de sponsorbrief. Ieder bedrag
is van harte welkom! U hoeft de sponsorbrief dus niet geheel te vullen (maar dit mag natuurlijk wel ;) In
de weken voorafgaande aan de sponsorloop zullen er gastlessen worden gegeven door leden van
stichting ‘Wij Steunen Kenia’. De les voor groep 1 t/m 5 zal gaan over het dagelijks leven in Kenia. De
groepen 6 t/m 8 zullen een les krijgen over water in Kenia. Ook zal er in iedere groep een Engels
(prenten)boek worden gemaakt. Na de sponsorloop zullen deze boeken worden meegegeven aan ‘Wij
Steunen Kenia’, zodat de stichting onze boeken in Kenia aan de kinderen van de Mwereni kan geven. In de
nieuwsbrief van 15 juni zult u informatie krijgen over de tijd waarop uw kind tijdens de dag van de
sponsorloop in actie zal komen.

Nieuws vanuit de OV
WE WANT YOU!
Ieder schooljaar zit vol met leuke activiteiten die mede georganiseerd
worden door de Oudervereniging bij ons op school. Elk jaar probeert
de OV, mensen bij elkaar te krijgen voor de activiteiten van volgend
schooljaar. Helaas zijn er dit jaar zo weinig OV leden bijgekomen dat
de werkgroepen ‘gevaar’ lopen. We hebben natuurlijk graag wat meer
leden. Als je het leuk zou vinden om te helpen, maar geen zin hebt om
te vergaderen, dan mag je je
ook alleen aanmelden bij een
werkgroep.

Aanmelden kan via: ov@johannesschoolpijnacker.nl
Inschrijven voor de werkgroepen kan op het bord bij de
kleutergroepen.

Ingezonden mededelingen
Halve marathon
Op zondag 9 september wordt de Halve Marathon Oostland voor de 6e
keer gehouden. Op die datum is er voor alle kinderen een Kidsrun. De
run in Pijnacker wordt in het Centrum gehouden en de run in
Lansingerland vindt dit jaar plaats op het evenemententerrein in het Annie M.G. Schmidtpark. Er zijn 2
afstanden: 1 ronde van 600 meter voor de jongste kinderen vanaf 4 jaar, waarbij de ouders mee mogen
lopen. En een kidsrun van 3 ronden van 600 meter voor de oudere kinderen.
Ieder jaar doen er steeds meer kinderen mee en dit jaar is bijzonder, want het goede doel is Vrienden van
Sophia.
Inschrijven kan al via de site: www.halvemarathonoostland.nl Na de sportieve prestatie krijgt ieder kind
een leuk aandenken. Tevens krijgt de school met de meeste inschrijvingen een mooie prijs.
Dus: schrijf in en ga alvast oefenen met hardlopen. We hopen heel veel kinderen te zien op 9 september!
Namens de Kidsrun commissie Halve Marathon Oostland,
Yda Dolle en Annet Wit

Jeugdland 2018
Beste ouders/verzorgers en kinderen,
Misschien hebben jullie het al gelezen in de Telstar, maar de kaartverkoop voor
Jeugdland 2018
gaat dit jaar ‘iets’ anders dan we in de 45 voorafgaande keren gewend zijn.

Heel belangrijk! Geen kaartverkoop aan de deur in de week zelf.
Het bestuur is na veel wikken en wegen tot het besluit gekomen om alleen weekkaarten aan te bieden.
Dit omdat ze de laatste jaren de aantallen leiding en deelnemers niet meer in veilige verhouding tot
elkaar vond staan. Dat gaf voor de leiding te veel werkdruk en ook kwam het de controle en daardoor de
veiligheid niet ten goede.
Vooral dat laatste argument weegt heel zwaar mee.
Aangezien je alleen controle op de kaartverkoop kunt houden als je van tevoren een maximaal aantal
stelt, is men tot deze oplossing gekomen. Je kunt ’s morgens de halve rij bij de kassa niet meer naar huis
sturen.
Vooralsnog is het aantal kaarten vastgesteld op 1250 stuks. Dit is in verhouding tot de 140 vrijwilligers die
we de laatste jaren steeds mochten begroeten. Op zichzelf al een heel respectabel aantal. Wat we
natuurlijk erg hopen is dat we veel extra vrijwilligers binnen krijgen, zodat we dat aantal van 1250 naar
boven kunnen bijstellen.

De voorverkoop start op 1 juni bij ’t Moortje in de Stationsstraat.
Je kunt dan een weekkaart kopen voor € 30,-, vanaf de start van de vakantie 16 juli kost een weekkaart €
35,- . Geen dagkaarten te koop dus!
Zegt het voort, zegt het voort.
Voor meer informatie ga naar www.jeugdland-pijnacker.nl

Zie daar ook ons privacy beleid.

Juni badminton maand
Wil je ook kennis maken met de leukste vereniging van Pijnacker? Dat is toevallig!
zaterdag in juni kan je gezellig komen badmintonnen in sporthal de Viergang van
10.30 uur. Er is speciaal een trainer om jou samen met je vrienden/ vriendinnen
badminton te leren!

Elke
08.30-

Met deze training ga je in de zomervakantie zeker winnen van je vader en je moeder als jullie
gaan badmintonnen op de camping! De eerste maand badmintonnen is gratis en daarna kan je
beslissen of je het zo leuk vindt dat je lid wilt worden.
Op de site www.bcpijnacker.nl kan je je voor deze 4 gratis lessen inschrijven
het kopje open badminton maand juni. Schrijf je snel in want vol= vol.
We starten zaterdag 2 juni. Voor vragen: mail info@bcpijnacker.nl

onder

