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Weer terug op school! 
Wat hebben we afgelopen weken genoten dat 

de school weer open mocht! Fijn om weer zoveel 

vrolijke gezichten en blije kinderen te zien. En fijn 

om weer samen te kunnen leren, spelen en 

lachen. En de eerste week gebeurde dat spelen 

nog volop in de sneeuw, een week die we niet 

snel zullen vergeten! 

 

 

 

Als team willen we u vanaf deze plek 

nogmaals bedanken voor alle 

ondersteuning, betrokkenheid en inzet van 

de afgelopen weken. Mede dankzij uw inzet 

heeft het onderwijs niet stil gestaan, maar 

hebben we door kunnen leren, hebben de 

kinderen sprongen gemaakt in hun 

ontwikkeling en kunnen de leerkrachten door 

het met onderwijsprogramma in de klas. Er is 

door iedereen hard gewerkt de afgelopen periode. 

 

We vinden het jammer dat we u nog steeds niet mogen verwelkomen in de school.  

We hopen dat dat ergens in de komende maanden wél weer mag. Voor nu willen 

we u bedanken dat u als ouder, net als wij, de richtlijnen volgt. Samen zorgen we 

voor een veilige school. 

 

 
Carnaval 
We vieren morgen in iedere groep een mini-carnaval. Polonaise met 

de hele school is dit jaar niet mogelijk, door dat we alle groepen 

vanwege de maatregelen nog gescheiden moeten houden. Maar: 

morgen is het in alle groepen even feest aan het einde van de 

middag! De leerkrachten hebben via Social Schools laten weten 

hoe er in hun groep mini-carnaval gevierd zal worden. Tegelijk een 

feestelijke start van de voorjaarsvakantie.  
 

 

 

 

Agenda 
 

19 februari  

Géén studiedag, gewone lesdag! 

20 t/m 28 februari  

Voorjaarsvakantie 

Vrijdag 12 februari 

Rapporten groep 3 t/m 7 mee naar huis 

15 t/m 19 maart 

Digitale rapportgesprekken groep 3 t/m 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Sneeuwpret! 

Een mini-carnaval in iedere 

groep 



Nieuwe thema’s Blink Wereld  
Na de voorjaarsvakantie starten groep 3 t/m 6 met nieuwe thema’s van Blink Wereld.  

 

Terug naar de dino’s, groep 3 en 4  

De wereld verandert steeds. Hoe zag de wereld eruit toen 

de dino’s leefden? En waren er toen al mensen?  

  

Klimaatkenners, groep 5 en 6  

De kinderen onderzoeken in dit thema wat het verschil is 

tussen weer en klimaat. Ze ontdekken wat de redenen voor de 

klimaatverandering zijn en zien welke gevolgen deze 

klimaatverandering voor de aarde kan hebben.  

  

 

 

Oorlog en vrede, groep 7 en 8* 

De kinderen onderzoeken in dit thema verschillende oorlogen en de 

oorzaken ervan. Hoe is het leven tijdens een oorlog? En hoe gaat het 

daarna? En kun je oorlogen voorkomen? Zo ja, hoe denken mensen 

daarover?  

 

*In groep 7 en 8 wordt er door de kinderen al enkele weken met enorm veel 

interesse gewerkt aan het thema Oorlog en Vrede. De kinderen hebben 

aangegeven nog veel meer te willen leren over het thema dan in de afgelopen 

weken aan bod is gekomen. De leerkrachten hebben daarom besloten het thema 

Oorlog en Vrede wat verder uit te diepen en de start van het thema Machtige 

Media even uit te stellen.  

 

 
Rapportgesprekken 
Op vrijdag 12 maart krijgen de kinderen van groep 3 t/m 7 hun rapport mee naar 

huis. De rapportgesprekken worden gepland in de week van 15 t/m 19 maart en 

vinden plaats via Teams. Op maandag 8 maart kunt u zich vanaf 7.00 uur via Social 

Schools inschrijven voor een gesprek met de leerkracht. De inschrijving sluit op 

donderdag 11 maart om 12.00 uur.  
 
 
Activiteiten Team4Talent in de voorjaarsvakantie 
Team4Talent organiseert in de voorjaarsvakantie verschillende gratis activiteiten, 

waarvoor u uw kind in kunt schrijven. In de nieuwsbrief van Team4Talent in de bijlage 

bij deze brief kunt u er alles over lezen! 

  



Nieuws van de medezeggenschapsraad (MR) 
Begin van deze maand kwam de MR weer bijeen. In een digitale vergadering werd 

met directeur Imke gesproken over het onderwijs en de schoolorganisatie. De 

afgelopen periode waarin thuisonderwijs werd gegeven is doorgenomen. De tips en 

ervaringen naar aanleiding van de eerste lockdown zijn door het team waar 

mogelijk meegenomen en dit lijkt goed gewerkt te hebben. Ook bespraken we de 

manier waarop het onderwijs zal gaan plaatsvinden de komende periode en de 

afwegingen die daarbij gemaakt zijn.  

 

Mocht je als ouder vragen hierover hebben of punten die je wilt delen, mail deze 

dan naar de MR: mr@johannesschoolpijnacker.nl. Momenteel komen we ook als 

ouders elkaar nog maar weinig tegen op het schoolplein dus hopelijk kunnen we 

elkaar op deze manier toch bereiken. 

 

Ook in de MR? 

Vind je het leuk om mee te denken over de koers van de school en draag je graag 

je steentje bij aan de organisatie van goed onderwijs? Denk er dan eens over na om 

plaats te nemen in de medezeggenschapsraad. De MR behartigt de belangen van 

leerkrachten en ouders van leerlingen en bestaat uit twee leerkrachten en twee 

ouders. Aan het einde van het schooljaar komt er weer een plek vrij bij de 

oudergeleding. Natuurlijk is het mogelijk om er meer over te horen of een 

vergadering bij te wonen. Laat het weten als je vragen hebt, we beantwoorden ze 

graag! De daadwerkelijke vacature volgt eind april. 

 

Hartelijke groet namens de MR, 

Marleen Elferink 

(Ouder van Lieke en Hester uit groep 6) 
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Ingezonden 
 
Theatervoorstellingen online 
Vakantietheater deelt van zaterdag 20 t/m zondag 28 februari dagelijks drie online 

voorstellingen voor kinderen van 2 jaar tot 12 jaar. Kaarten zijn te koop 

via vakantietheater.nl. 

 
 
  

 
 
 

 


