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Gastles groep 6 
Groep 6 had afgelopen maandag 

een ontzettend leuke gastles, van 

het cultuurmenu van Team 4 Talent.  

Zij leerden het verschil tussen een 

gitaar en een ukelele. Zij oefenden 

om in de maat te spelen en er mochten 3 kinderen dirigent zijn. 

Ook hebben zij 2 akkoorden geleerd op de ukelele. En zo konden zij het liedje 

''Vader Jacob" zingen en tegelijkertijd spelen op de ukelele! 

 

 
 

Carnaval 
Vrijdag 24 februari 2023 vieren wij op school 

carnaval. Alle kinderen (en leerkrachten) komen die 

dag verkleed naar school! Iedereen mag zelf een 

mooie/leuke outfit uitkiezen. 

Dit jaar vieren we eindelijk weer Carnaval met de 

gehele school buiten op het plein! Vanaf 14.45 uur 

staat de muziek aan, en lopen wij de polonaise, 

doen wij een paar dansjes en sluiten wij samen de 

dag af met de hele school! 

De kinderen krijgen deze dag ook een traktatie van de OV. In de middag zal er een 

snoepkraam staan in de hal bij de bovenbouw en een snoepkraam in de gang bij 

de onderbouw. Per klas worden groepjes kinderen opgehaald om naar de 

snoepkraam te gaan.   

 

Agenda 
Vrijdag 24 februari 

Carnaval (14:15-15:15 uur) 

Voorjaarsvakantie 

27 feb. t/m 3 mrt 

Vrijdag 10 maart 

Studiedag, alle leerlingen vrij 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Groep 6 speelt op de 

ukelele in tweetallen. 



Leesboeken naar de Voedselbank 
Lezen staat bij ons hoog in het vaandel en daarbij horen dus ook aantrekkelijke 

leesboeken voor alle leerlingen. Juf Suzanne heeft, samen met een medewerker van 

de bibliotheek, de boekenkasten van onze schoolbibliotheek doorlopen en alle 

boeken kritisch bekeken. Er stonden veel boeken in de kast die inmiddels waren 

verouderd of waarvan er meerdere exemplaren aanwezig waren. Alle uitgezochte 

boeken hebben tijdens onze inloopochtenden uitgestald gelegen en u heeft de 

gelegenheid gehad om er enkele juweeltjes tussenuit te halen. Met de opbrengst 

van de verkoop zullen nieuwe leesboeken worden aangeschaft. De komende jaren 

zullen er steeds boeken worden gekocht zodat er voor iedere leerling interessante 

boeken zijn om te lezen. 

De honderden leesboeken die zijn overgebleven na de verkoop, zijn door de school 

geschonken aan de Voedselbank. Als je moeite hebt om rond te komen, staat het 

kopen van een leesboek vaak niet op de eerste plaats. Ons team vindt het echter 

belangrijk dat ook kinderen uit gezinnen met minder inkomen de mogelijkheid krijgen 

om een eigen leesboek te bezitten. Het vergroot het leesplezier en draagt bij aan de 

verbetering van het technisch en begrijpend lezen. Niet alleen kinderen kunnen van 

de leesboeken gaan genieten maar ook volwassen vluchtelingen hebben zo de 

kans om te oefenen met de Nederlandse taal. We hopen dat onze leesboeken in 

veel gezinnen terecht zullen komen en met plezier worden gelezen. Zo draagt de 

Johannesschool een stukje bij aan het leesonderwijs in de regio. 

 

 

Dolfje Weerwolfje 
Het jeugdboek van 2023 is; Dolfje Weerwolfje van Paul van Loon. Wij hebben op 

school genoeg exemplaren aangeschaft voor een hele groep, de 

leerkrachten kunnen dan met de hele klas het boek tegelijk lezen! 

Vanaf 10 februari is dit geliefde boek in de boekhandel te koop voor 

maar € 2,99. 

 

 



 

 

Nationale voorleeswedstrijd 
Afgelopen vrijdag heeft Jonas meegedaan met de 

nationale voorleeswedstrijd! Jonas uit groep 7 heeft 

het opgenomen tegen alle winnaars van de 

basisscholen in Pijnacker-Nootdorp. Hij heeft onze 

school als een echte kampioen vertegenwoordigd.   

 

 

 

 

 

Bezoek aan de Pieter van Foreest 
De Johannesschool gaat regelmatig 

langs bij de ouderen van Pieter van 

Foreest en deze keer mocht groep 5 op 

bezoek. Vooraf hebben zij mooie 

valentijnskaarten gemaakt. Deze 

zelfgemaakte kaarten hebben zij 

afgeleverd aan de ouderen.  

 

 

 

Zowel de verplegers als de ouderen waren blij verrast met 

de valentijnskaarten. Het was een geslaagde middag!  
    
 

  

 

  

 

BHV herhaling   
Woensdagmiddag 15 februari hadden de leerkrachten scholing voor de BHV 

herhaling. Alle BHV leerkrachten zijn weer geslaagd. We kunnen alle kinderen weer 

veilig begeleiden bij brand of EHBO zaken.    

 



Gym in Het Baken 

In de ondergrondse parkeergarage van sporthal Het Baken is op zaterdag 28 januari 

een verschrikkelijke brand geweest. Sindsdien wordt er hard gewerkt om de zaal 

weer begaanbaar te maken, zodat Het Baken weer gebruikt kan worden. Voor 

zover wij nu te horen hebben gekregen kunnen de kinderen na de voorjaarsvakantie 

weer gymmen in Het Baken.  

De afgelopen weken konden de groepen 5 t/m 8 gymmen op donderdag op een 

andere locatie; de Beweegbox. Dankzij veel ouderhulp konden zij op de fiets 

daarnaartoe. Bedankt! 

De groepen 3 en 4 hebben op de donderdagen gegymd in de speelzaal op school. 

Op dinsdag had meester Gerben voor alle groepen verschillende beweegspellen in 

en rondom de school klaarstaan. Zoals bijvoorbeeld een Ping-pong spel. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vacature ZIJ-Instroom SKOP 

Wil jij graag aan de slag als leerkracht via het zij-instroomtraject? SKOP biedt jou de 

kans! 

 

Met ingang van het nieuwe schooljaar hebben wij twee plekken beschikbaar voor 

zij-instromers. De eerste belangstellenden hebben zich al gemeld. 

 

Wil jij hier ook meer over weten? Neem dan snel contact op met Esther Pleij, 

bovenschools directeur bij SKOP:e.pleij@skoppijnacker.nl. 

 

 
 

 

Vacature Directeur bestuurder SKOP 

Vanwege pensionering, zijn wij per 1 augustus 2023, of eerder indien mogelijk, op 

zoek naar een: 

  

Bestuurder | 0.8-1.0 fte 

‘een zichtbare, betrokken leider, met oog voor ontwikkelperspectief’ 

 

Als onze bestuurder geef je sturing aan de uitvoering van ons nieuwe strategisch 

beleidsplan, met daarin als belangrijkste pijlers: boeien en binden van ons personeel, 

de inhoud van ons vak en ons onderwijs en de agenda van de toekomst. Vanuit 

jouw leiderschap signaleer je kansen en speel je hierop in. Je bent betrokken en 

weet wat er speelt in de organisatie, maar ook daarbuiten. Zo ben je actief in het 

politieke speelveld en weet je de belangen van SKOP te behartigen, bijvoorbeeld 

waar het gaat om de positionering van SKOP in de gemeente Pijnacker-Nootdorp, 

nieuwbouw en vorming van kindcentra. Je werkt vanuit verbinding en weet balans 

te houden tussen het geven van autonomie aan de scholen en het bewaken van 
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de gezamenlijke koers en profilering. Je bent een trots boegbeeld van onze 

professionele organisatie! 

Functie eisen 

Onze nieuwe bestuurder: 

• weet lange termijnontwikkelingen te vertalen naar organisatiedoelen en dit te 

concretiseren in beleid. Je bent hierbij koersvast, gericht op samenwerking en 

resultaat en werkt vanuit een faciliterende bestuurlijke rol; 

• is organisatie- en omgevingssensitief, is toegankelijk, werkt vanuit vertrouwen en 

heeft een sterk empathisch vermogen; 

• is vaardig in het onderhouden van relaties met gemeenten, besturen en organisaties 

in het maatschappelijke speelveld; 

• heeft relevante kennis van financiële zaken, bedrijfsvoering en HR; 

• heeft aantoonbare meerjarige kennis van- en ervaring heeft met het aansturen van 

een onderwijsorganisatie en beschikt over academisch werk- en denkniveau; 

• kan de katholieke identiteit van onze organisatie uitdragen. 

Arbeidsvoorwaarden 

Wat wij bieden: 

• een veelzijdige baan met een duidelijke opdracht en prettige afstemming met de 

Raad van Toezicht en GMR; 

• prettige samenwerking met een ambitieus team van schoolleiders; 

• ondersteuning van een klein, maar professioneel stafbureau; 

• ruimte voor professionele ontwikkeling; 

• salariëring conform cao bestuurders po, schaal BB; 

• goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een pensioenregeling en 

onkostenregeling. 

Een assessment of talentmeting kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

 


