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Start schooljaar  

We hopen dat u allemaal terug kunt kijken op een 

fijne zomervakantie en dat de kinderen zin hebben in 

hun nieuwe schooljaar. Maandag 30 augustus gaat 

het schooljaar van start. We kijken ernaar uit alle 

kinderen weer te zien!   

  

Ook in dit schooljaar hebben we helaas nog te 

maken met enkele Corona-maatregelen. In deze 

nieuwsbrief willen we u alvast informeren over wat 

praktische zaken.  

  

Schooltijden  

Met ingang van maandag 30 augustus hanteren we weer de ‘oude’ schooltijden. 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaan de kinderen naar school van 

8.30 tot 12.00 uur en van 13.15 tot 15.15 uur. Op woensdag gaan de kinderen naar 

school van 8.30 tot 12.15 uur. De kinderen van groep 1 zijn iedere woensdag vrij en 

de kinderen van groep 2 gaan om de week op woensdag naar school.   

  

Overblijf weer van start  

Vaste vrijwilligers (zoals biebouders en overblijfmedewerkers) mogen weer komen 

helpen op school, waardoor de overblijf weer van start zal gaan. Alle volwassenen in 

de school letten op het onderling bewaren van de 1,5 meter afstand.  

  

Brengen en halen   

Ouders mogen bij brengen en halen helaas de school nog niet in, omdat de richtlijn 

van de onderlinge 1,5 meter afstand dan niet gehandhaafd kan worden. Kinderen 

worden door maximaal één volwassene gehaald en gebracht.  

 

Nieuwe kleuters en nieuwe peuters voor de PeuterOpstap mogen twee keer 

weggebracht worden door één ouder. Deze ouder mag even mee de klas in om 

een kijkje te nemen en kennis te maken met de juf. Neemt u een mondkapje mee 

en let u op het bewaren van de 1,5 meter afstand tot andere volwassenen? Alle 

andere kinderen gaan, net als voor de zomervakantie, zelfstandig de school in.  

 

Ingangen 

De deuren van de school gaan ’s ochtends om 8.20 uur open. De groepen 1-2 gaan 

door de kleuteringang naar binnen, de groepen 3 t/m 5 door de 

middenbouwingang en de groepen 6 t/m 8 door de hoofdingang. De kinderen 

hangen hun jassen weer op de kapstok en leggen hun tassen in de gele bakken 

onder de kapstok.  

 

Agenda 
 

Maandag 30 augustus 

Start nieuwe schooljaar 

Vrijdag 10 september 

Opschoonactie groep 4 en 8 

Maandag 13 september 

Informatiefilmpjes van iedere groep 

Kennismakingsgespreken 

Donderdag 16 september 

Kennismakingsgesprekken 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



Gymdagen 

Op dinsdag en donderdag zijn de gymlessen. Groep 1 en 2 hebben gymles op 

school en de groepen 3 t/m 8 in Het Baken. In Het Baken mogen de kleedkamers 

weer gebruikt worden. Denkt u eraan om uw kind in groep 3 t/m 8 op dinsdag en 

donderdag gymkleren en sportschoenen voor binnen (géén zwarte zolen) mee te 

geven? 

 

Fruitdagen   

Ook dit schooljaar zijn dinsdag, donderdag en vrijdag onze fruitdagen. Wilt u uw kind 

op deze dagen groente of fruit meegeven voor de kleine pauze en voor de 

overblijf? We willen u verder dringend verzoeken géén snoep of koek mee te geven 

in de lunchtrommel van uw kind.  

 

Geen informatieavond op 7 en 9 september 

De informatieavonden stond gepland op dinsdag 7 en donderdag 9 september, 

maar op een informatieavond kan de richtlijn van de onderlinge 1,5 meter afstand 

niet gehandhaafd kan worden. De informatieavonden gaan dan ook helaas niet 

door.  

 

De leerkrachten nemen net als vorig jaar de presentatie -die zij anders tijdens de 

informatieavond gegeven zou hebben- op via een filmpje. Waar de informatie gelijk 

is gebleven, zal ook gebruik gemaakt worden van de filmpjes van vorig schooljaar. 

Zo kunnen de leerkrachten alle benodigde informatie met u delen. Op maandag 13 

september ontvangt u via Social Schools een link naar de videopresentatie. Mocht u 

naar aanleiding van de videopresentaties vragen hebben, kunt u natuurlijk via Social 

Schools of telefonisch contact opnemen met de leerkracht. 

 

Op maandag 14 september en donderdag 16 september is er in de groepen 1 t/m 8 

vanaf 15.30 uur gelegenheid voor een kennismakingsgesprek, bedoeld om u als 

ouder de mogelijkheid te geven om extra informatie over uw kind uit te wisselen met 

de leerkracht. Het gaat om bijvoorbeeld informatie over medicijngebruik, 

veranderingen in de gezinssituatie, bijzondere aandachtspunten, enz.     

    

Tijdens de overdracht van de vorige naar de nieuwe leerkracht is er al veel 

informatie uitgewisseld. Bij het kennismakingsgesprek gaat het om aanvullende 

persoonlijke informatie die belangrijk is voor het welzijn van uw kind bij de nieuwe juf. 

Voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek kunt u via Social 

Schools contact opnemen met de leerkracht. Neemt u bij het gesprek een 

mondkapje mee en let u op het bewaren van de 1,5 meter afstand tot andere 

volwassenen? 

 

Graag voorkeuren beeldgebruik invullen in Social Schools   

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de 

Johannesschool toestemming nodig voor het publiceren van beeldmateriaal van 

leerlingen. Binnen het platform van Social Schools kan het gaan om het gebruik van 

beeldmateriaal binnen de community, de website van de school en 

eventueel social media als Facebook of Twitter. Van groot belang dus dat het goed 

geregeld is! Via Social Schools kunt u eenvoudig uw beeldvoorkeuren invullen en 

aangeven waar u wel of geen toestemming voor geeft. We zouden het fijn vinden 

als u uw voorkeuren invult in de app. Alvast bedankt!  

 



 

Afspraken rond Snappet  

In groep 5 t/m 8 werken de leerlingen met tablets van Snappet. Voor het gebruik 

van de tablets gelden de volgende regels en afspraken:  

 Vanaf groep 5 krijgt iedere leerling een tablet in bruikleen;   

 Er wordt uitsluitend op school met de tablet gewerkt en de tablet mag niet 

mee naar huis worden genomen;   

 Als de tablet stuk gaat, ruilt de school deze kosteloos om voor een andere 

tablet;   

 Voor de tablets heeft de school een borg betaald van € 150,-. Als een leerling 

de tablet expres kapot maakt of de tablet gaat stuk door onzorgvuldig 

handelen van de leerling, zal deze borg op de ouders/verzorgers verhaald 

worden;   

 Ouders/verzorgers zorgen zelf voor een setje oordopjes;   

 De tablet gaat aan het einde van het schooljaar mee naar het volgende 

schooljaar. Na groep 8 worden de tablets ingeleverd.   

 

Veiligheid in de school: stepjes buiten laten 

Kinderen komen soms op een skateboard of step naar school komen en deze bij de 

kapstokken neerzetten. Hierdoor worden de ingangen te vol, wat onveilige situaties 

oplevert bij het naar buiten gaan in de pauzes en in het geval van ontruiming. Steps 

en skateboards mogen niet mee de school in. Steps kunnen in de fietsenstalling 

geplaatst worden. 

 

Aandacht voor juiste parkeerplek    

Voor de zomervakantie werd er regelmatig geparkeerd bij de Amer en de 

Dinkel voor het wegbrengen van leerlingen van de Johannesschool. Of kinderen 

worden op de Amer uit de auto gelaten om zelf naar school te lopen, waarna bij het 

wegrijden niet altijd goed op de veiligheid van voetgangers werd gelet…!  

  

Hierbij een dringende oproep of u bij het wegbrengen van uw kind wilt parkeren op 

de parkeerplaats naast Het Baken óf in de bestaande parkeerplaatsen op de Amer 

en de Dinkel. Op die manier blijft het voor alle voetgangers veilig en ondervinden de 

bewoners geen overlast. Alvast bedankt!   

 

Noodformulier 

Maandag krijgt uw kind een noodformulier mee naar huis. Wilt u daarop uw actuele 

contactgegevens invullen en het formulier daarna weer in laten leveren bij de 

leerkracht?  

 

Nieuw adres voor Johannesschool 

De gemeente heeft het scholencomplex Koningshof met ingang van 16 augustus 

nieuwe adressen en nieuwe postcodes toegewezen.  

Ons nieuwe adres is: Johannesschool, Bakenpad 1, 2641 SZ Pijnacker 

 

Tot slot 

We wensen u nog een paar fijne, laatste vakantiedagen en we hopen u en de 

kinderen op 30 augustus in goede gezondheid weer te zien. Tot dan! 

 


