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Onze instroomgroep van start! 
Afgelopen maandag is de instroomgroep van juf Amber van 

start gegaan. Dat was voor onze jongste leerlingen 

spannend en leuk tegelijk. Voor het eerst naar een andere 

klas of zelfs voor het eerst naar school! Maal al snel was 

iedereen gewend en werd er heerlijk gespeeld.  

 

 
 
 

 
 
Nieuwe quarantaineregels  
Zoals u gisteren heeft kunnen lezen in de brief van ons bestuur, zijn we blij dat de 

afspraak dat een groep in quarantaine moet bij drie of meer besmettingen is komen 

te vervallen. 

 

Tegelijk hebben we nu al te maken met veel besmettingen en afwezige collega’s 

vanwege de geldende quarantaineregels. We doen ons uiterste best om alle 

groepen iedere dag les te geven op school, maar het kan een keer voorkomen dat 

dat organisatorisch niet mogelijk is. Dit kan dus betekenen dat we zullen vragen een 

groep thuis te laten blijven, omdat de leerkracht niet aanwezig kan zijn en we geen 

inval kunnen vinden voor de groep. We hopen uiteraard dat dit niet vaak voor zal 

komen!  

 
 

Opbrengst van de inzameling oud papier, karton en textiel 
De inzameling van oud papier, karton en textiel bij Het Baken heeft geresulteerd in 

een mooi bedrag voor de Johannesschool: € 655,-! Dit bedrag maakt dat we af en 

toe iets extra’s kunnen doen op school. In overleg met de Oudervereniging zullen we 

zeker een mooie bestemming vinden voor dit bedrag!  

Agenda 
 

Vrijdag 11 februari  

Rapporten groep 3 t/m 7 

mee naar huis 

21 t/m 24 februari 

Rapportgesprekken groep 3 

t/m 7 

Vrijdag 25 februari  

Studiedag, alle leerlingen vrij 

Vrijdag 11 maart 

Rapporten groep 1-2 mee 

naar huis 

21 t/m 25 maart 

Rapportgesprekken groep 1-

2 

 

 
 
 
 

 

Welkom, groep 1c!  



Graag rapportmappen inleveren 
Wilt u de rapportmap van uw kind inleveren op school? Dan kan binnenkort het 

nieuwe rapport worden toegevoegd.  

 
 
Kamp groep 8 
Gelukkig kunnen we dit jaar weer op kamp met groep 8! Het kamp staat gepland in 

de week van maandag 7 t/m vrijdag 11 maart. We gaan dit jaar naar 

groepsaccommodatie  ‘t Kraanven in Loon op Zand, een mooie accommodatie bij 

de Loonse- en Drunense duinen. Neem maar eens een kijkje op 

https://www.kraanven.nl/groepsaccommodatie/. De voorpret voor groep 8 kan 

beginnen! 

 
 

 

Bedankt namens de Voedselbank! 
De Voedselbank heeft ons een bedankje gestuurd naar aanleiding van de 

inzameling in de weken voor kerst: 

 

Beste mensen, 

 

Het was en is nog steeds overweldigend hoeveel er door jullie allen aan vooral lang 

houdbaar voedsel is ingezameld in zo'n korte tijd (november & december 2021). 

Onze logistiek manager, onze chauffeurs, de mensen die alle kratten hebben 

leeggemaakt, geteld en het voedsel hebben opgeslagen...zij allen hebben (net als 

jullie!) keihard gewerkt om die enorme hoeveelheid voedsel te verwerken. 

 

Natuurlijk hebben wij al deze producten heel, heel hard nodig om iedere 

week alle cliënten een 'schijf van vijf' volwaardig voedselpakket te kunnen 

overhandigen. Maar iedere keer weer zijn wij oprecht verbaasd over het initiatief EN 

de gulheid van de vele, vele gevers.  

Namens ons allen wil ik jullie hiervoor heel hartelijk danken. 

 

Vriendelijke groet, 

Stichting Voedselbank Delft 

 

  

https://www.kraanven.nl/groepsaccommodatie/


Even voorstellen! 
Maandag start juf Manon met haar afstudeerstage in groep 7. Ze stelt zich graag 

even aan u voor! 
 

Beste ouders,  

Mijn naam is Manon van der Salm. Ik studeer aan de Thomas 

More Hogeschool in Rotterdam. Ik zit in het vierde jaar (laatste 

jaar) van de Pabo. Voor mijn eindstage heb ik voor groep 7 op de 

Johannesschool gekozen, omdat de kleinschaligheid van de 

school en de bovenbouw mij aanspreekt.   

Ik ben 23 jaar en woonachtig in Pijnacker-Nootdorp. 

Voorafgaand aan de Pabo heb ik de Mbo-opleiding: 

onderwijsassistent gevolgd. Na deze opleiding wist ik het zeker, ik 

wil naar de Pabo zodat ik zelfstandig les mag geven. Naast het lesgeven vind ik het 

leuk om te sporten. Dit doe ik dan ook graag in de buitenlucht, waar ik vaak te 

vinden ben.   

Ik ga met veel enthousiasme starten in groep 7!  

Vriendelijke groet, 

Juf Manon 

 

Werving Universiteit Leiden (kinderen 4 – 8 jaar) 
Vanuit de Universiteit in Leiden is momenteel een onderzoek gaande 

naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met selectief 

mutisme. Selectief mutisme is een angststoornis waarbij het kinderen 

consequent niet lukt om in openbare situaties, bijvoorbeeld op 

school, te spreken terwijl zij dit thuis wel goed kunnen.  

Om kinderen die dit hebben en hun ouders zo goed mogelijk te 

helpen is het van groot belang dat er óók kinderen zonder selectief 

mutisme meedoen aan dit onderzoek. Graag brengen wij het 

onderzoek onder de aandacht bij ouders van kinderen tussen de 4 

en 8 jaar. Bijgevoegd bij deze nieuwsbrief vindt u een flyer met meer 

informatie over het onderzoek en hoe u bij interesse deel kunt nemen.  

 

Tot slot 
Groep 3 is na de kerstvakantie ook gestart met Blink Wereld. De 

kinderen werken in het thema Ruimtevaart. De kinderen hebben 

samen met de juf gekeken ‘Wat weten we al?’ en vervolgens 

samen bedacht ‘Wat willen we leren?’. Nu eens kijken of ze aan het 

eind van het thema een antwoord hebben gevonden op al hun 

vragen! 

 


