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Schooltijden na de meivakantie 
In overleg met de Medezeggenschapsraad is 

besloten dat we tot de zomervakantie het vijf-

gelijke-dagenmodel voortzetten, met lestijden van 

8.30 uur tot 14.00 uur. Op deze manier kunnen we 

de verkeersstromen rond de school en het aantal 

externen in de school (zoals overblijfmedewerkers) 

zoveel mogelijk blijven beperken, voor de 

veiligheid van onze leerlingen, van u en van het 

team. 

 

De kinderen die na schooltijd naar de BSO gaan, 

worden van 14.00 uur tot 15.15 uur opgevangen door enkele overblijfmedewerkers 

van Knabbel&Babbel. Tijdens de opvang van dit tussenuurtje spelen de kinderen 

zoveel mogelijk buiten en worden de groepen (binnen het mogelijke) gescheiden 

gehouden. 

 

Na de zomervakantie zullen we (als de Corona-omstandigheden dat toelaten) weer 

onze reguliere schooltijden oppakken. 

 

Eindtoets in groep 8 
Dinsdag en woensdag hebben de leerlingen 

van groep 8 hard gewerkt aan hun 

eindtoets. Van tevoren waren er in de klas al 

posters gemaakt, om de andere groepen te 

waarschuwen dat er in stilte aan de toets 

gewerkt moest kunnen worden.  

 

 

Actie voor de Wildopvang 
De afgelopen weken hebben in het teken gestaan van 

ons goede doel, de Wildopvang in Delft. Alle klassen 

mochten zelf bedenken hoe zij de Wildopvang wilden 

steunen. De kleuters hebben héél veel flessen 

ingezameld, de groepen 3 t/m 6 hebben heitjes voor 

karweitjes gedaan en de groepen 7 en 8 hebben hun 

eigen sponsorloop georganiseerd. En wat hebben wij 

veel opgehaald met de school! Wel € 1500, 10! Met dit 

mooie bedrag kunnen wij veel dieren adopteren  

en weer beter maken!  

Agenda 
 

24 april – 9 mei 

Meivakantie 

13 en 14 mei 

Hemelvaart, leerlingen vrij 

24 mei 

Tweede Pinksterdag, leerlingen vrij 

Woensdag 30 juni 

Ook groep 1-2 naar school i.v.m. jubileum 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Wat zijn er veel flessen 

verzameld! 
Heitje voor een karweitje: 

Helpen in de tuin 



Aanmelden broertjes en zusjes 
Heeft uw kind een jonger broertje of zusje dat nog niet is 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 Marcella, juf Jacqueline of juf Imke een inschrijfformulier vragen. 

 

 

Terugblik studiedag 
Afgelopen vrijdag waren de kinderen vrij, maar met het team hebben 

we hard gewerkt aan ons onderwijs en dan met name het 

(voorbereidend) leesonderwijs. Onder de inspirerende leiding van trainer 

Marita Eskes hebben we per bouw gewerkt aan de verdieping van ons 

technisch leesonderwijs. Verder hebben we de eerste voorbereidingen 

getroffen van de nieuwe (Blink)thema’s voor na de meivakantie én voor 

de viering van ons 50-jarig bestaan! 

 

 

50-jarig jubileum Johannesschool 
Aarde, water, lucht en vuur… Dans, muziek, beeldende vorming, 

fotografie… Slingers, ballonnen, pannenkoeken… We houden 

het nog even spannend, maar het heeft wél allemaal te maken 

met de viering van ons 50-jarig bestaan!  

 

Op woensdag 30 juni, donderdag 1 juli én vrijdag 2 juli barst het 

feest los! Woensdag 30 juni stond in de jaarkalender als een 

lesvrije dag voor groep 1 en 2, maar we willen het feest natuurlijk 

liefst met ál onze leerlingen vieren! Zet u alvast in uw agenda dat 

de groepen 1-2 ook op woensdag 30 juni naar school gaan? 
 
 
 

Fijne vakantie! 
We wensen u samen met uw kind(eren) een heel fijne meivakantie! Tot 10 mei! 


