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Aan de slag met de Orka-superhelden!  
We werken, zoals u weet, op school met de Orka-

aanpak. Hiermee helpen we onze leerlingen om 

sterk in hun schoenen te staan én oog te hebben 

voor een ander. Zo zorgen we samen voor een fijne 

sfeer in de klas.  

 

Deze week kwam meester Rino langs in de groepen 

om samen met de leerlingen en de leerkrachten te 

oefenen met de Superhelden en de Slimme keuzes. 

‘Elkaar helpen’, ‘Opkomen voor jezelf’, ‘Leiden’, 

‘Volgen’; er werd flink geoefend! 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

  

Agenda 
 

Maandag 22 november 

19.00 uur, online informatieavond groep 

7 en 8 over het VO 

Donderdag 25 november 

19.00 uur, MR-vergadering 

Woensdag 1 december 

Surprises inleveren 

Vrijdag 3 december 

Sintviering, leerlingen 12.00 uur vrij 

 

 
 
 
 

 

Meester Rino kwam ook langs in groep 3. De klas moest samen overleggen hoe een 

bal het snelst de klas rond komt. Het eerste plan was als volgt: iedereen blijft keurig op 

zijn plek en geeft snel de bal door. Het duurde 56 seconden voordat de bal rond was. 

Daarna maakten de kinderen een nieuw plan: in een cirkel gaan staan en dan de bal 

doorgeven. Dit duurde maar 18 seconden! Zo knap dat de kinderen dit als klas 

hebben bedacht en in goed overleg hebben besloten! 
 



Interne audits 
Om de kwaliteit van onze SKOP scholen nog beter in beeld te 

krijgen én om van elkaar te leren, hebben we het 

kwaliteitszorgsysteem van SKOP uitgebreid met interne 

audits. Afgelopen schooljaar is de auditcommissie geschoold, 

bestaande uit alle directeuren, de Intern Begeleiders en een 

aantal leerkrachten van de scholen. De auditcommissie heeft met elkaar de inhoud 

van de audits bepaald.   

 

De audit op de Johannesschool heeft deze week 

plaatsgevonden. Vier collega’s van andere SKOP-

scholen brachten een bezoek aan onze school. De 

ochtend ging van start met een korte presentatie door 

juf Imke, waarna het auditteam in alle groepen een les 

bezocht. Tijdens de lunch vond er een gesprek plaats 

met alle teamleden en daarna met onze leerlingen van 

de leerlingenraad. Na schooltijd gaf het auditteam een 

korte, eerste terugkoppeling. Binnenkort ontvangen we 

het volledige verslag. We kijken terug op een 

waardevolle dag. Fijn om binnen SKOP van en met 

elkaar te kunnen leren! In het voorjaar volgen de interne 

audits op de andere SKOP-scholen. 
 

 

Aanmelden broertjes en zusjes    
Heeft uw kind jongere broertjes of zusjes die nog niet zijn aangemeld bij ons op 

school? Wij verzoeken u om hen dan zo snel mogelijk aan te melden. We leiden 

regelmatig nieuwe ouders rond op school die hun kind graag bij ons op school willen 

plaatsen. Deze kinderen zijn natuurlijk welkom, maar broertjes en zusjes van onze 

leerlingen gaan altijd voor en daarom houden we graag een plekje voor hen vrij! U 

kunt bij juf Imke een aanmeldingsformulier vragen.  
 
 

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 de OV via 

ov@johannesschoolpijnacker.nl. 

  
Onze Walk of Fame 

We zullen onze groep 8 2020-2021 nooit vergeten. De 

mooie tegel die we kregen bij hun afscheid heeft een 

mooi plekje gekregen op onze ‘Walk of Fame’ op het 

schoolplein!  

 

 
 

 



Wat een creativiteit! 
Nu u als ouder door de omstandigheden de school nauwelijks in mag, kunt u helaas 

niet zien hoe mooi de klassen eruit zien. In de groepen is afgelopen week gewerkt 

aan beeldende vorming in het thema herfst, zijn er elfjes (kleine gedichtjes) gemaakt 

over huisdieren én natuurlijk worden er werkjes gemaakt in het thema Sint. We 

hebben in alle klassen foto’s gemaakt, zodat u op deze manier mee kunt genieten 

van alle creativiteit.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herfstboom, gezien van onderaf 

(groep 7)  
Bladerdieren (groep 6) 

Kleurrijke herfstbomen  (groep 8) 

Een elfje, gedichtje van elf 

woorden (groep 4) 

Blaadjes aan een 

herfstboom (groep 5) 

Perspectief tekenen            

(groep 8) 
Uiteraard is Ozosnel ook van 

de partij! (groep 3) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Een blijde Sint        

(groepen 1-2) 
Ieder blad anders! 

(groep 4) 

Prachtig groepswerk! 

(groep 8) 

Onze peuters van de 

PeuterOpstap hebben 

alvast mooie schoentjes 

gekleurd…! 


