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Inloopochtenden mogen weer! 
Door alle maatregelen konden inloopochtenden 

lange tijd niet door gaan. Wat fijn dat dat nu wél 

weer mag! 

 

Inloopochtenden groep 3 t/m 8: dinsdag 12 april en 

woensdag 13 april. Tijdens de inloopochtenden kunt 

u een kwartier mee kijken in de klas, u kunt vanaf 8.20 

uur gewoon binnenlopen. 

 

Kijkochtenden groep 1-2: dinsdag 5 april, donderdag 

7 april en vrijdag 8 april. De ouders van de groepen 

1-2 kunnen zich inschrijven voor de kijkochtenden. U 

kunt dan een uur mee draaien in de groep van uw 

kind. De inschrijflijsten hangen bij de klassen. 

 
 
Pasen 
Op 14 april vieren we Pasen, met een vossenjacht, 

een pannenkoekenlunch op school en een viering in 

de kerk. De kinderen zijn die dag om 14.00 uur vrij. 

 

Vossenjacht 

Voor de vossenjacht zijn we nog op zoek naar enkele hulpouders die het leuk vinden 

om verkleed de wijk in te gaan. Heeft u zin om te helpen én heeft u tijd op 

donderdag 14 april van 8.30 tot uiterlijk 11.00 uur? Aanmelden mag bij Nicole van 

Winden van de oudervereniging via 06 46 18 38 13. 

 

Pannenkoekenlunch 

Voor de feestelijke pannenkoekenlunch zoeken we voor iedere groep ouders die 

een stapel pannenkoeken willen bakken of willen zorgen voor stroop, suiker of 

limonade. U ontvangt hierover binnenkort van de leerkracht en/of de klassenouders 

een oproepje. 

 

Kerkviering, u bent van harte welkom! 

Op donderdag 14 april vieren we van 13.00 tot 13.45 uur Pasen in de Joannes de 

Dooperkerk in het centrum van Pijnacker. U bent van harte uitgenodigd om bij de 

viering aanwezig te zijn! Als u bij de viering aanwezig bent, mag uw kind na de 

viering meteen met u mee naar huis. Alle andere kinderen lopen samen met de juf 

mee terug naar school en kunnen dan bij school opgehaald worden.  

 

Agenda 
 

28 maart – 1 april 

Week van de Mediawijsheid 

5, 7 en 8 april 

Kijkochtenden groepen 1-2 

12 en 13 april 

Kijkochtenden groepen 3 t/m 8 

Donderdag 14 april 

13.00 uur Paasviering kerk, alle 

ouders welkom! 

Leerlingen om 14.00 uur vrij 

Vrijdag 15 april 

Goede Vrijdag, leerlingen vrij 

Maandag 18 april 

Tweede Paasdag, leerlingen vrij 

Dinsdag 19 april 

20.00 uur online Ouderavond  

‘Omgaan met Sociale Media’ 

20 en 21 april 

IEP eindtoets groep 8 

Vrijdag 22 april 

Schoolreisje  

 
 
 

 



Online ouderavond Omgaan met sociale media 
Op dinsdagavond 19 april om 20.00 uur organiseert SKOP een online ouderavond 

'Omgaan met Social Media', voor alle ouders van de vijf SKOP-scholen. 

 

Roy Vathorst van de organisatie 'Voorlichting 

op scholen' neemt u deze avond op een 

interactieve manier mee, in de gevolgen die 

het gebruik van Social Media met zich 

meebrengt. Hij doet dit aan de hand van 

praktische informatie en voorbeelden vanuit 

de praktijk. Tevens wordt er met een scherpe 

blik gekeken naar de regels rondom de 

privacy. Er wordt ingehaakt op de 

ouderbetrokkenheid en welke rol u als 

opvoeder of begeleider kan vervullen. U krijgt 

tips over toezicht houden, WhatsApp 

groepen, communiceren en grenzen stellen.  

 

De avond start om 20.00 uur en zal ongeveer een uur duren. Vooraf aanmelden is 

niet nodig. U kunt inloggen via de link, die wij op19 april via Social Schools zullen 

delen. 

 

Zet u de avond alvast in uw agenda? We hopen u deze avond online te ontmoeten. 

 

 

SKOP-breed aan de slag met Basicly 
Kinderen kunnen zich niet meer inbeelden hoe de wereld eruit zou zien zonder 

technologie. Op het eerste gezicht lijkt het erop dat ze goed hiermee weten om te 

gaan. Toch blijkt steeds opnieuw dat kinderen niet altijd voldoende voorbereid zijn 

op de digitale samenleving. Om onze leerlingen hierbij goed te begeleiden, gaan 

alle SKOP-scholen aan de slag met de methode Basicly. Basicly biedt het primair 

onderwijs handvatten om digitale geletterdheid aan te bieden en 

dit stap voor stap een vaste plek te geven in het onderwijs. In dit 

schooljaar besteden we aandacht aan de leerlijn Mediawijsheid. 

Komend schooljaar krijgen meer leerlijnen van Basicly een plek in 

ons onderwijs.  

 

Week van de Mediawijsheid 

Kinderen van nu groeien op in een wereld vol 

technologie. Dit wil echter niet zeggen dat zij 

vanzelfsprekend mediawijs zijn. Door de komst van het 

internet spelen media een steeds grotere rol in ons 

dagelijks leven en dat beïnvloedt ons eigen gedrag en 

dat van de hele samenleving. Deze veranderende 

context zorgt ervoor dat we op andere manieren met 

elkaar communiceren, nepnieuws op de loer ligt en kinderen steeds meer 

(zelfstandig) tijd doorbrengen op computers, tablets, smartphones en televisie.  

 

Komende week krijgen de groepen 3 t/m 8 meerdere lessen mediawijsheid. In de 

groepen 1-2 gebeurt dat de week erna. 

 



Oefenen met de Superheldenaanpak 
Vorige week en deze week hebben alle 

groepen met elkaar, met de juf én met 

meester Rino weer flink geoefend met de 

superheldenaanpak. De oefeningen en 

spellen worden in iedere groep wekelijks 

ingezet om de superhelden te trainen en af 

en toe komt meester Rino daarbij helpen.  
 
Wilt u er meer over weten of als ouders een 

online cursus volgen om de aanpak ook thuis te kunnen gebruiken? Kijk dan even op 

https://www.orkatraining.nl/superheldenaanpakthuis/  
 

Tot slot 
In alle groepen staan de Paastakken al klaar om versierd te 

worden door de kinderen. En bij alle ingangen staan weer vrolijke 

lentetekeningen op de ramen.  

 

Hulpouders, bedankt voor het maken van de leuke tekeningen en 

bedankt voor de paastakken! 

 

 

 
 

Ingezonden mededelingen 
 
Gemeente Pijnacker-Nootdorp: Steunpunt kinderopvangtoeslagaffaire 
Het is u waarschijnlijk niet ontgaan: in 2021 kwam de kinderopvangtoeslagaffaire 

aan het licht. Een affaire waarbij duizenden ouders getroffen zijn door problemen 

met de kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daar 

financieel voor. Maar voor inwoners die hierdoor in de problemen zijn geraakt, kan 

het voorkomen dat meer ondersteuning nodig is. De gemeente heeft de taak 

gekregen ondersteuning te bieden aan de gedupeerde ouders. 

  

Om de gedupeerde ouders in Pijnacker-Nootdorp te ondersteunen, hebben wij een 

steunpunt opgericht binnen de gemeente. Het steunpunt is het eerste 

aanspreekpunt voor de gedupeerde ouders. Zij kunnen zich zelf tot het steunpunt 

richten, maar ook vanuit de gemeente zullen we met iedere gedupeerde ouder 

contact opnemen en een hulpaanbod doen. 

 

In de bijlage vindt u een flyer met meer informatie. 

 

 

Gemeente Pijnacker-Nootdorp: Leerplichtfolder 
In de bijlage vindt u de leerplichtfolder met meer informatie. 
 

 
 

https://www.orkatraining.nl/superheldenaanpakthuis/

