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Einde schooljaar 
Het einde van het schooljaar staat altijd een beetje in 

het teken van afscheid nemen. Zo springt groep 2 uit 

het raam naar groep 3 en springt groep 8 uit het 

raam op weg naar het voortgezet onderwijs. Maar 

eerst konden we nog genieten van een prachtige 

afscheidsmusical voor alle leerlingen, opa’s en oma’s 

en ouders. En behalve afscheid nemen was het ook tijd voor kijkmiddagen, uitjes en 

picknicks, om nog even gezellig met alle klasgenootjes samen leuke dingen te doen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
Vrijdag 8 juli 

12.00 uur, begin zomervakantie 

Maandag 22 augustus 

Start nieuwe schooljaar 

 
 

 

Veel belangstelling voor de Blink-kijkmiddag 

bij ‘Hallo Wereld’ en ‘Het Wereldrestaurant’.  

Onze kanjers van groep 8 schitterden in hun musical 

Sabotage op het spoor! 

Groep 2 op weg naar groep 3! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restant geld goede doel 2021 
Wat een verrassing voor de Wildopvang! 

Er stonden drie kanjers van onze school 

op de stoep! Er was nog een beetje geld 

over van het goede doel van vorig jaar. 

Vorig jaar was er een groot bedrag 

opgehaald door alle kinderen om de 

dierenopvang te ondersteunen in de 

corona periode. Toen doneerden wij al 

een bedrag aan de kinderboerderij en 

de Wildopvang. Laatst hebben wij al de 

cheque gebracht bij de kinderboerderij, 

maar nu was de Wildopvang aan de 

beurt. 

 

Afscheid voorzitter OV 
Tijdens de laatste OV-vergadering van dit schooljaar heeft 

voorzitter Nicole van Winden afscheid genomen van de OV. Nu 

haar jongste dochter ook van school gaat, is het voor Nicole 

helaas tijd om afscheid te nemen. Nicole heeft zich maar liefst 11 

jaar (!) ingezet voor de Oudervereniging, waarvan de laatste jaren 

als voorzitter. Uiteraard hebben we Nicole in de bloemetjes gezet 

en haar niet met lege handen weg laten gaan. Nicole, enorm 

bedankt voor je enthousiaste inzet al die jaren!  

 

 

  

Hoera! Heel groep 7 is geslaagd voor het praktisch 

verkeersexamen! 

De afgelopen weken is er in groep 8 een aantal 

beroepspresentaties gegeven. Voor de kinderen een 

leuke manier om kennis te maken met voor hen nieuwe 

beroepen. Er werd o.a. uitgelegd wat een beroep 

inhoudt, welke opleiding je er voor nodig hebt en er was 

ook veel ruimte voor vragen. 



Wijziging organisatie overblijf Knabbel & Babbel 
Beste ouders, verzorgers, 

 

Komend schooljaar wordt de overblijf op een iets andere manier georganiseerd. 

Hieronder leggen we u uit waarom. 
 

Het aantal kinderen dat overblijft is afgelopen schooljaar toegenomen. Hierdoor zijn 

er tijdens de buitenspeelmomenten veel kinderen tegelijk op het plein. Om ervoor te 

zorgen dat alle kinderen veilig kunnen spelen gaan de groepen komend schooljaar 

om en om naar buiten. De helft van de groepen is met ingang van het nieuwe 

schooljaar het eerste halfuur binnen voor de lunch en een activiteit in de klas en 

gaat daarna naar buiten. De andere helft van de groepen is het eerste halfuur 

buiten en het tweede halfuur binnen.  

  

Om ervoor te zorgen dat de kinderen zich zowel binnen als buiten goed kunnen 

vermaken, heeft het bestuur van Knabbel&Babbel besloten om extra te investeren in 

nieuw speelmateriaal voor binnen en voor buiten.   

  

Als u vragen heeft over de veranderingen, neemt u dan gerust contact op met het 

bestuur van Knabbel& Babbel via tso.knb@gmail.com of met juf Imke.   

 

Namens Bestuur Knabbel & Babbel, 

Laura van den Heuvel, Angela Groen, Pablo Post, Mechelina Smit 

 

Namens Johannesschool, 

Imke Breteler 

 

Overzicht belangrijke data schooljaar 2022-2023 
Bij deze nieuwsbrief vindt u een bijlage met het overzicht van belangrijke data voor 

het schooljaar 2022-2023. Zet u deze data alvast in uw agenda?    

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

activiteiten van het schooljaar ‘22-‘23.  

 

Oproep voor leuke tijdschriften / boeken 
Om het lezen te bevorderen en kinderen enthousiast 

te maken voor verschillende genres, zijn wij voor het 

nieuwe schooljaar op zoek naar tijdschriften/boeken, 

die u niet meer gebruikt, maar waar wij op school 

heel blij mee zijn!  
 

We zijn op zoek naar: Quest junior, National 

Geographic junior, Tina, Wild van Freek, Zo zit dat, 

Okki stripboeken, zoals Suske en Wiske, Donald Duck, moppenboeken, dichtbundels 

voor kinderen, prentenboeken, kookboeken, knutselboeken, dierenverhalen 

(informatief), fabels, reisgidsen, Donald Duck junior, enz.   

 

Als u thuis tijdschriften/boeken heeft liggen die we mogen hebben voor school, heel 

graag! Wilt u deze dan meegeven aan uw kind of even afgeven bij de leerkracht?   

 

Alvast bedankt!  
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Nieuws van de Medezeggenschapsraad 
Een aantal weken geleden is er een enquête gehouden om te weten hoe tevreden 

ouders/verzorgers zijn over het onderwijs bij de Johannesschool en de manier 

waarop dit georganiseerd wordt. Ruim veertig procent heeft de enquête ingevuld. 

Heel erg bedankt daar voor! Als Medezeggenschapsraad (MR) zijn we natuurlijk erg 

benieuwd naar jullie mening. In het MR-overleg in juni zijn de uitkomsten besproken 

met schooldirecteur Imke Breteler.  

Het schoolklimaat wordt als zeer goed ervaren en werd gemiddeld beoordeeld met 

8,5. Kinderen gaan met plezier naar de Johannesschool en voelen zich er veilig. Men 

is tevreden over de opvoedkundige aanpak door docenten en over het contact 

met de medewerkers. 

Ook een 8 gemiddeld werd gegeven aan  het onderwijsleerproces. Hierbij is 

gevraagd naar de mate waarin ouders tevreden zijn over wat het kind leert op 

school, de aansluiting van wat er aangeboden wordt, of een kind voldoende 

uitdaging ervaart in de lesstof en de vakbekwaamheid van het team. Aanvullend 

vertelde Imke Breteler dat binnen SKOP bekeken wordt hoe er meer uitdaging 

geboden kan worden aan kinderen die meer aan kunnen. Daarnaast is en blijft er 

aandacht voor kinderen die extra behoefte hebben aan begeleiding. 

Tot slot bleek uit de enquête dat de meeste ouders tevreden zijn over de mate 

waarin zij geïnformeerd worden over wat er op school gebeurt. Ook hier was een 8 

het gemiddelde. Als het gaat om specifieke informatie over het eigen kind dan lijkt 

daar nog wel verbetering mogelijk. Met een 7,2 is dit onderdeel minder hoog 

beoordeeld dan de overige onderwerpen. In de MR-vergadering zijn we hier wat 

verder op ingegaan en Imke Breteler neemt de uitkomsten mee het nieuwe 

schooljaar in. 

Al met al beoordeelden de ouders de school als geheel met een 8. Een prachtige 

score waar het team uiteraard blij mee is en die we herkennen als 

medezeggenschapsraad.  

Naast de enquête hebben we in het overleg ook stilgestaan bij de besteding van de 

extra onderwijsgelden. Deze zijn beschikbaar gekomen om de achterstanden in te 

lopen na de Coronaperiodes. Als ouders in de MR hebben we hierbij specifiek 

aandacht gevraagd voor de sociale ontwikkeling van de kinderen. Natuurlijk is het 

goed om hard te werken aan de juiste kennis en vaardigheden, maar de kinderen 

hebben ook heel veel sociale activiteiten gemist. We hebben het verzoek 

neergelegd om goed te kijken wat er weer door kan gaan nu de samenleving weer 

open is en om leuke activiteiten zeker ook te stimuleren in de klassen. Dit is tenslotte 

de ‘smeerolie in het geheel’. Ook voor de ouders is dit vaak een leuke manier om 

weer betrokken te zijn bij de school, bijvoorbeeld als je kunt komen kijken of helpen. 

Door middel van de MR hebben ouders en het team inspraak in het schoolbeleid. 

Een mooie manier om mee te kunnen denken over het neerzetten van een fijne 

school in een goede werk- en leeromgeving. De MR op de Johannesschool bestaat 

uit twee ouders en twee leerkrachten en er wordt meestal vijf keer per jaar 

vergaderd. Er is een plek vacant in de oudergeleding. Interesse om deel te nemen 

aan de MR en zo je steentje bij te dragen? Neem dan contact op met Judith Jansen 



of Marleen Elferink via mr@johannesschoolpijnacker.nl Woon gerust een keer 

vergadering bij om een beeld te krijgen. Je bent van harte welkom! 

 

Een leuk nieuwtje! 
Een leuk nieuwtje! Juf Sanne is in verwachting! Sanne en haar 

man Elroy verwachten eind januari 2023 hun tweede kindje.  

 

We wensen hen alvast heel veel voorpret!  

 

 

 

Dank voor al uw hulp en betrokkenheid bij school! 
Om alle gezellige activiteiten van de afgelopen maanden te kunnen doen, was er 

altijd veel ouderhulp nodig. Pasen, schoolreisje, uitjes, picknicks, musical, schoolbieb, 

raamtekeningen, leesouders… te veel om op te noemen! Wat fijn dat die ouderhulp 

er was! Zonder uw hulp en betrokkenheid hadden veel van die leuke en leerzame 

activiteiten niet door kunnen gaan. 

Ouders, heel erg bedankt!   

 

Tot slot 
Na een fijn schooljaar is het tijd voor… vakantie! We wensen u en uw kind(eren) een 

heel fijne zomervakantie. We hopen u allemaal weer te zien op maandag 22 

augustus! Tot dan! 
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Ingezonden mededelingen 

 
 
 



 

 

 
  

 


