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Vrijdag 15-06-2017
Volgt u ons al!

22-06-2018
27-06-2018
28-06-2018
02-07-2018
05-07-2018
06-07-2018
10-07-2018
10-07-2018
11-07-2018

Groep 7 verkeersexamen
Sponsorloop Kenia groepen 2 t/m 8
Proefjesdag
Studiedag, alle lln. vrij
Rapport meer naar huis groep 1 t/m 7
Afscheidsavond groep 8
Uitzwaaien groep 8, 14:45 uur
Schoonmaakavond groep 1-2
Wenochtend gr 2 t/m 8 en ouderbedank ochtend 11:30 uur

Opening groene schoolplein
Vrijdag 8 juni hebben wij gezellig met elkaar het groene schoolplein
geopend! Er waren veel kinderen die een plantje hebben gepland,
waardoor de nieuwe bloembakken er vrolijk uit zien. Op het plein
konden de kinderen helpen met het vullen van ons nieuwe
insectenhotel, zaadbommen maken met aarde, klei en bloemzaadjes,
stoepkrijten en lekker een glaasje limonade drinken!

Bedankt voor de gezellige middag en voor alle hulp!

Sponsorloop
Ieder kind krijgt op 27 juni een stempelkaart. Er wordt gestart
vanaf het kleuterplein. Vervolgens rennen de kinderen over het
middenbouw- en bovenbouwplein. Via het bovenbouwhek
rennen ze over het pad naar het kleuterhek. Op het kleuterplein
stempelt uw kind zijn of haar kaart en rent verder tot het
eindsignaal. Daarna gaan de groepen terug naar hun eigen klas en krijgen
daar een verrassing van ‘Wij Steunen Kenia’ en de ‘Soroptimist’.
Tijdschema:
8.50 uur warming up groep 2 en 3 op kleuterplein
9.00 - 9.30 uur sponsorloop groep 2 en 3
9.50 uur warming up groep 4 en 5 op kleuterplein
10.00 - 10.30 uur sponsorloop groep 4 en 5
De leerlingen van groep 5 mogen zelf bepalen of ze de oorspronkelijke rondjes rennen of dat ze kiezen
voor rondjes om het gehele complex. Groep 4 rent wel de oorspronkelijke rondjes.
10.50 uur warming up groep 6, 7 en 8 op kleuterplein
11.00 – 11.45 uur sponsorloop groep 6 - 8. Deze leerlingen rennen rondjes om het gehele complex.
Iedereen is van harte welkom om onze kanjers aan te moedigen. Wilt u zo veel mogelijk tegen de hekken
aan staan zodat de kinderen de ruimte hebben om te rennen en u mooie foto’s kunt maken.
Na de sponsorloop krijgt uw kind zijn of haar stempelkaart mee naar huis. Op dinsdag 3 juli (de dag na de
studiedag van 2 juli) moet het sponsorformulier inclusief sponsorgeld worden ingeleverd bij de
groepleerkracht van uw kind. Dan volgt het tellen van het geld om uiteindelijk het eindbedrag te kunnen
vermelden en de cheque te overhandigen aan ‘Wij Steunen Kenia’ op vrijdag 6 juli.

Jaarplanning 2018-2019
Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de kalender voor het nieuwe schooljaar. U zult in de
komende weken een nieuwe kalender van ons ontvangen. Hieronder ziet u alvast de vakantie, dagen dat
groep 2 vrij zal zijn en de studiedagen.
Vakanties en vrije dagen schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie
22 oktober 2018 t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie
24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie
25 februari 2019 t/m 1 maart 2019
Paasvakantie
19 april 2019 t/m 22 april 2019
Meivakantie
22 april 2019 t/m 03 mei 2019
Hemelvaartsdag
30-05-2019
Vrijdag vrij
31-05-2019
Pinksteren
10 juni 2019
Zomervakantie
22 juli 2019 t/m 30 augustus 2019
Studiedagen
Op studiedagen zijn alle leerkrachten op school voor deskundigheidsbevordering, de leerlingen zijn op die
dagen vrij.
Studiedag 1:
dinsdag 4 september 2018
Studiedag 2:
vrijdag 9 november 2018
Studiedag 3:
vrijdag 18 januari 2019

Studiedag 4:
Studiedag 5:
Studiedag 6:

maandag 4 maart 2019
maandag 1 april 2019
vrijdag 28 juni 2019

Data woensdag groep 2 vrij
29-08, 12-09, 26-09, 10-10, 31-10, 14-11, 28-11, 12-12, 9-01, 23-01, 6-02, 20-02, 13-03, 27-03, 10-04, 0805, 22-05, 05-06, 19-06, 3-07
Afwijkende data; leerlingen eerder uit school:
Dinsdag 4 december Sintviering, leerlingen vanaf 14.00 uur vrij (continurooster)
Vrijdag 21 december Kerstviering, leerlingen vanaf 12.00 uur vrij, start kerstvakantie
Vrijdag 22 februari
Leerlingen vanaf 12.00 uur vrij, start voorjaarsvakantie
Donderdag 18 april
Paaslunch, leerlingen vanaf 14.00 uur vrij (continurooster)
Vrijdag 19 juli
leerlingen vanaf 12.00 uur vrij, start zomervakantie
Oproep voor Fidget Spinners
Er zijn ieder jaar wel één of meerdere rages waar uw kind zich vol enthousiasme op stort.
Na verloop van tijd waait zo’n rage weer over en zit u thuis met speelgoed of materiaal
waar niet meer naar omgekeken wordt. Heeft uw zoon of dochter thuis een Fidget Spinner
die ergens achterin de kast is beland en waar niet meer mee wordt gespeeld? Wij kunnen
de Spinners goed gebruiken. Ze kunnen namelijk worden ingezet tijdens de les zodat de
kinderen op een speelse manier met de lesstof bezig kunnen zijn. Geeft uw Fidget Spinner(s) een tweede
leven! Doneren kan bij juf Rachel (groep 3). Alvast bedankt!

Bedankochtend
Het is een traditie om op de laatste
woensdagochtend van het schooljaar alle
ouders, verzorgers, opa’s/oma’s die het
afgelopen jaar ervoor hebben gezorgd dat
alles op rolletjes verliep op school in het
zonnetje te zetten. Iedereen die het
afgelopen jaar geholpen heeft bij
luizenpluizen, Kerst, Pasen, Sint, meesteren juffen dag, schoolreis, Kinderboekenweek enz. enz. die zijn van harte uitgenodigd op
woensdagochtend 11 juli 11.30 uur. U kunt dan lekker een kopje koffie of thee pakken, met wat lekkers
verzorgd door de leerkrachten!!
De leerkrachten zullen ook hierbij aanwezig zijn om u via deze weg extra te bedanken. U komt toch ook?

Sporttoernooien op de Johannesschool
Het schooljaar is bijna voorbij. De afgelopen periode hebben we met veel kinderen van de Johannesschool
mee gedaan aan de toernooien, hockey, handbal, korfbal en voetbal. Soms vielen we in de prijzen, soms
niet, maar altijd was het leuk en gezellig.
We willen iedereen bedanken: de kinderen voor hun sportieve inzet; de
ouders/verzorgers voor hun begeleiding; opa's & oma's, buren, en alle trouwe
fans voor hun support; en de leerkrachten voor hun aanmoedigingen, BEDANKT!
Volgend jaar hopen we er weer een sportief jaar van te maken maar daar
hebben we jullie hulp voor nodig… (zie bord bij de kleutergroepen)

Formatie
In de volgende nieuwsbrief zullen wij u informeren over de invulling van de leerkrachten voor komend
schooljaar! Wij zijn op dit moment nog bezig met de laatste puntjes op de i. We kunnen alvast verklappen
dat meester Ronald komend jaar ook op dinsdag de gymlessen zal gaan verzorgen!

Ingezonden mededelingen

Basiscursus tekenen en schilderen voor kinderen

Op donderdagavond 13 september 2018 start er weer een basiscursus tekenen voor kinderen. De cursus
wordt gehouden in Buurt & Zo (achter de bibliotheek in Pijnacker) en is bedoeld voor kinderen van 9 t/m
± 14 jaar.
Elke les begint met basisvormen schetsen op muziek. Op deze manier kan er met fantasie getekend
worden en is het makkelijker om grote vormen te tekenen. In deze basiscursus leren de
kinderen diverse basistechnieken van het tekenen en schilderen, zoals schetsen, schaduw, kleurenleer en
diepte. Dit gebeurt door het tekenen van een dier in kleur, een favoriete sporter en door het maken van
een strip of game. In de eerste les mag het kind een favoriete knuffel of speelgoed natekenen. De cursus
duurt 30 lessen en kost 275,- euro inclusief materiaal.
Meer informatie is te vinden op www.anjaranja.nl of bel 015 3692093. Inschrijven kan vanaf af en wellicht
tot ziens in september!

