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Schoolreis 
Wat een bof, de schoolreis van 25 juni kon 

doorgaan! De groepen 1 t/m 3 hebben zich prima 

vermaakt in Plaswijckpark en de groepen 4 t/m 8 

hebben een gezellige dag gehad in Duinrell. Het 

weer zat mee, de sfeer zat er goed in; niets wat 

een leuke schoolreis in de weg heeft gestaan! 

 

Hulpouders, dank jullie wel voor jullie inzet en 

enthousiasme tijdens onze schoolreis! 

 
 

 
 
Jubileum 

Wat was het jubileum leuk! We 

hebben genoten van drie 

dagen kunst, drie dagen 

workshops, drie dagen feest. 

Dinsdag 13 juli krijgen alle 

leerlingen een eigen 

jubileumboek met foto’s, zodat 

ze thuis -samen met u- nog even 

kunnen nagenieten van het 

feest. 

 
Praktisch verkeersexamen  
Hoera! Alle leerlingen van groep 7 en 8 zijn geslaagd voor hun praktisch 

verkeersexamen. Hulpouders, dank voor het bemannen van alle posten! 

Agenda 
 

Vrijdag 9 juli 

Rapporten groep 1 t/m 6 mee naar huis 

Musical groep 8 

 

Dinsdag 13 juli 

13.30 uur afscheid groep 8 

14.00 uur ‘Uit het raam springen’ groep 2 

 

Vrijdag 16 juli 

12.00 uur  begin zomervakantie 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Duinrell, wat een feest! Groep 6 heeft 

er zin in! 

Een spannend parcours in 

Plaswijckpark 



Overzicht belangrijke data schooljaar 2021-2022 

Vlak voor het nieuwe schooljaar vullen we de kalender van Social Schools met alle 

activiteiten van het schooljaar ‘21-‘22. In onderstaand overzicht vindt u alvast de 

data van vakanties, studiedagen, dagen dat de kinderen eerder uit school zijn, de 

vrije woensdagen van groep 2 en de data van kamp groep 8. Zet u deze data 

alvast in uw agenda?  
 

Data vakanties 

Herfstvakantie  18-10-2021 t/m 22-10-2021 

Kerstvakantie  27-12-2021 t/m 07-01-2022 

Voorjaarsvakantie  28-02-2022 t/m 04-03-2022  

Goede Vrijdag  15-04-2022 

Tweede Paasdag  18-04-2022 

Meivakantie  25-04-2022 t/m 06-05-2022  

Hemelvaartsdag  26-05-2022 

Vrije dag na Hemelvaartsdag  27-05-2022  

Tweede Pinksterdag  06-06-2022  

Zomervakantie  11-07-2022 t/m 19-08-2022 

 

Data studiedagen  

Op onderstaande studiedagen zijn de leerlingen vrij:  

 Maandag 25 oktober 2021 

 Maandag 10 januari 2022  

 Vrijdag 25 februari 2022  

 Woensdag 25 mei 2022  

 Maandag 27 juni 2021  

  

Data leerlingen eerder uit school  

Op onderstaande dagen zijn de leerlingen eerder vrij van school:  

Vrijdag 3 december 2022; vanaf 12.00 uur vrij  

Vrijdag 24 december 2022; vanaf 12.00 uur vrij  

Vrijdag 8 juli 2022; vanaf 12.00 uur vrij  

  

Data vrije woensdagen groep 2  

2021: 8 september, 22 september, 6 oktober, 27 oktober, 10 november, 24 

november, 8 december, 22 december  

2022: 19 januari, 2 februari, 16 februari, 9 maart, 23 maart, 6 april, 20 april, 18 mei, 1 

juni, 15 juni, 29 juni 

  

Data kamp groep 8:  

7 t/m 11 maart 2022  

 

ALV Oudervereniging en ALV Knabbel en Babbel 

donderdag 23 september 2021 

 
  



Zin om te helpen? Meld u dan aan voor de ouderhulpgroep-app! 
Vindt u het leuk om af en toe op school te helpen, bijvoorbeeld bij het versieren van 

de school voor Sint, Kerst, Pasen? Of heeft u bijvoorbeeld zin om een keer te komen 

helpen bij een knutselmiddag? Dan voegen we uw telefoonnummer graag toe aan 

de ouderhulpgroepapp. U kunt uw nummer doorgeven aan juf Marcella 

(marcellavdsluis@johannesschoolpijnacker.nl).  

 

 

Nieuw lid in de Medezeggenschapsraad 
In mei heeft Madeleine Israël afscheid genomen van de MR en de GMR. Nu haar 

dochter komend schooljaar in de brugklas zal starten, is het voor Madeleine tijd om 

het stokje door te geven aan een nieuw MR-lid.  

 

 

Madeleine,  

Nogmaals dank voor je jarenlange 

inzet voor de Johannesschool en 

voor SKOP!  
 

 

Ons nieuwe MR-lid, Judith Janssen, stelt zich hieronder aan u voor: 

 

Beste ouders/verzorgers, 

  

Mijn naam is Judith Janssen, 44 jaar en moeder van Laura 

(groep 5) en Noah (groep 3). Sinds 3,5 jaar wonen wij in 

Pijnacker. Laura en Noah wonen 4 dagen per week bij mij, in 

de wijk Koningshof en 3 dagen per week bij hun vader 

Vincent. Gelukkig wonen we vlakbij elkaar. Leuk detail: 

Vincent heeft als kind zelf op de Johannesschool gezeten.  

Ik werk sinds 7 jaar op de Hogeschool Rotterdam voor de 

studie Ad Pedagogisch Educatief Professional en Ad SFD (Sociaal Financiële 

Dienstverlening, Ad = Associate degree, dat zijn de 2 jarige HBO-studies). Op de 

Hogeschool werk ik 2 dagen als docent en 2 dagen voor de Examen- en 

Toetscommissie.  

Hiervoor ben ik 13 jaar werkzaam geweest als manager in de sector kinderopvang in 

Rotterdam, waar ik na mijn studie Pedagogiek en later Management/Bedrijfskunde 

belandde. 

  

Ik vind het enorm leuk dat ik nu vanuit ‘de ouders’ samen met Marleen Elferink (die al 

geruime tijd MR-lid is) zitting neem in de Medezeggenschapsraad van de 

Johannesschool en mag meedenken over het beleid en de uitvoering daarvan door 

de schoolleiding. Wanneer u daar vragen over heeft, kunt u ons mailen op: 

mr@johannesschoolpijnacker.nl 

  

Met vriendelijke groet, 

Judith Janssen 
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Ingezonden post: 3+ groep van SkippyPePijN 
Naast  het kleuterplein van de Johannesschool zit peuteropvang SkippyPePijN, 

locatie Quokka. Het is een peuterspeelzaal voor peuters van 2.3 jaar t/m 4 jaar. 

Kinderen komen 2 of 4 ochtenden van 8.30 t/m 12.15 uur.  

 

Daarnaast hebben we op maandag de 3+ groep:  een heel leuke, speelse, 

leerzame, kleine groep voor nog meer uitdaging en een extra opstapje naar de 

basisschool voor kinderen van 3 t/m 4 jaar. Kinderen kunnen dit als derde of als enige 

dagdeel afnemen. Bijvoorbeeld leuk voor erbij, als ze naar het kdv, opa en oma of 

een gastouder gaan. In alle groepen wordt veel binnen en buiten gespeeld en 

besteden we veel aandacht aan alle ontwikkelingsfases van het kind. We werken in 

de 2 dagdeel groepen met thema’s. In de 3+ groep verdiepen we ons elke  2 à 3 

weken in een leuk voorleesboek. We maken daar dan knutsels van, doen spelletjes 

en activiteiten, zingen liedjes, bewegen en praten erover. Na de zomervakantie is er 

weer plek in de 3+ groep. ( en uiteraard kunt u uw peuter ook voor de andere 

groepen inschrijven).  

 

U kunt uw peuter inschrijven via de peuter administratie. Voor meer informatie mag u 

altijd langslopen of bellen naar 0620476118 (lokatie Quokka) of 015.3695021 

(centraal bureau)  

 

Graag tot ziens.  

Ria en Rosita  

(peuteropvang SkippyPePijN) 

 


