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Een avond vol muziek 
Op dinsdagavond 24 mei was het zo ver: de muzikale 

avond! Na flink oefenen met vakleerkracht muziek juf 

Imre en met hun eigen juffen waren de kinderen er 

klaar voor. Van het lied ‘Vriendenslinger’ van de 

jongste kleuters tot ‘Ik neem je mee’ in groep 8. Wat 

stonden alle groepen te stralen op het podium. Wat 

fijn om na twee lange Corona-jaren weer te ervaren 

om echt sámen school te zijn. Met leerlingen, ouders 

én leerkrachten samen. En met heel veel trotse en 

blijde gezichten. 

En wat een mooie opbrengst van de sponsorloop, voor giro 555 ‘Samen in actie voor 

Oekraïne'. De kinderen haalden maar liefst € 6689,66 op voor het goede doel! 

En nu...? Nagenieten van de mooie avond en plannen maken voor de volgende 

keer! 

 

 

 

 

 

 

IEP Eindtoets 
Vorige week ontvingen alle kinderen uit groep 8 de 

uitslag van de IEP eindtoets. Het landelijk gemiddelde 

dit jaar van deze eindtoets lag op 80,0. Onze groep 8 

had een gemiddelde van 82,8! Een resultaat waar de 

kinderen trots op mogen zijn! Alle kinderen hebben 

inmiddels al een plekje gevonden op een school voor 

voortgezet onderwijs en voor groep 8 staat er nu nog een aantal leuke activiteiten 

op het programma. Zo wordt er al flink geoefend voor de afscheidsmusical!  

  

Agenda 
 

30 mei t/m 3 juni 

Avond4Daagse 

Maandag 6 juni  

2de Pinksterdag, alle leerlingen vrij 

Donderdag 23 juni 

Sportdag groep 5 t/m 8 

Maandag 27 juni 

Studiedag, alle leerlingen vrij 

 
 

 



Als kabouters op stap! 
In de afgelopen twee weken zijn de groepen 1-2 op 

uitstapje geweest. Naar de kinderboerderij en… het 

kabouterpad!  

 

Ze begonnen bij de kinderboerderij. De kinderen konden 

in groepjes verschillende opdrachten doen, zoals luisteren 

naar de geluiden op de kinderboerderij, ontdekken welke 

poep bij welk dier hoort en natuurlijk de dieren aaien. 

Aan het einde van de ochtend zijn ze in twee groepen 

het kabouterpad gaan lopen. We zijn op zoek gegaan 

naar acht kabouterhuisjes, en bij elk kabouterhuisje 

hoorde een opdracht. Het was voor alle drie de groepen 

een gezellige en geslaagde ochtend! 

 

 

Avond4Daagse 
Wat zijn er ontzettend veel enthousiaste lopers voor de Avond4Daagse deze week! 

Maar liefst 143 kinderen van de Johannesschool lopen de 2,5 km, de 5 km of de 10 

km. Morgenavond de laatste avond mét fanfare en dan… de welverdiende 

medaille! 

 
 

Boekentip onderbouw 
Vindt u het leuk om de boekenkast van uw kind zo af en toe aan te vullen met een 

nieuw boek? Op dit moment loopt de actie ‘Geef een prentenboek cadeau’. Voor 

€ 2,50 is dit leuke, grappige én beetje spannende prentenboek te koop bij de 

boekhandel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oproep van de OV: zin om ook te helpen? 
Ben jij een ouder die het ook leuk om activiteiten voor de kinderen te organiseren, 

kom dan bij de Oudervereniging. De Oudervereniging is bijvoorbeeld betrokken de 

organisatie van de Sint-, Kerst- en Paasviering, het schoolreisje, de 

kinderboekenweek, de schoolfotograaf en de beroepspresentaties die in groep 8 

gehouden worden. Zo’n 6 keer per jaar wordt er in de avond vergaderd.  

 

Nieuwsgierig of dit wat voor jou is? Spreek gerust één van de OV-leden aan of stuur 

een mailtje naar ov@johannesschoolpijnacker.nl 

Onze kabouters op stap! 
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