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Onze school als fijne en veilige plek 

Als team werken we hard aan het Welbevinden op 

school, want een fijne basisschooltijd in een veilige 

omgeving is wat we willen voor al onze leerlingen. 

Alleen als je je prettig voelt op school, kun je tot leren 

komen. Het verzorgen van een prettig klassenklimaat 

hebben we dan ook hoog in het vaandel. We willen 

dat al onze leerlingen kunnen leren op een plek waar 

ze zich veilig en fijn voelen, met positieve 

gedragsregels en het zorgvuldig begeleiden en 

volgen van de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van de kinderen. De manier 

waarop we op de Johannesschool werken aan Welbevinden heeft ons 

een prachtig vignet van de Gezonde School opgeleverd, ter erkenning 

van onze inzet! 

 

Ieder schooljaar staan wij hier met elkaar bij stil. Vanaf de eerste 

schooldag werken wij aan een prettig klimaat en een veilige sfeer in de 

school. Op de eerste schooldag starten wij gezamenlijk het jaar met ons 

schoollied en ‘ondertekenen’ de kinderen onze schoolregels Netjes Aardig 

Rustig.  

 

Vorige week ging juf Marcella, onze Gezonde 

School Coördinator in gesprek met alle 

leerlingen aan de hand van onze poster 

Welbevinden. Wat betekent welbevinden 

eigenlijk? En wat vinden wij belangrijk in de 

omgang met elkaar en waarom?  
 
Verder hebben onze 

vertrouwenspersonen juf 

Rozanne en juf Katja samen 

met juf Marcella in alle klassen 

verteld wie zij zijn en hoe de 

kinderen om hulp kunnen 

vragen als dat nodig is. Juf 

Rozanne en juf Katja zijn er om 

onze leerlingen te 

ondersteunen en te helpen in 

situaties waar de kinderen zelf of samen met juf of ouders 

niet uitkomen.  

Agenda 
 

Woensdag 22 september 

Kraanwaterdag, neem je Dopper mee! 

Mad Science Show groep 3 t/m 8 

Donderdag 23 september 

19.00 ALV Knabbel en Babbel 

20.00 uur ALV Oudervereniging 

Maandag 4 oktober 

Opening Kinderboekenweek 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



Even voorstellen… 
Wij zijn Rozanne Veldhoven en Katja Ruesen, 

leerkrachten op de Johannesschool en tevens de 

vertrouwenspersonen van de Johannesschool. Wij 

zijn het eerste aanspreekpunt voor alle klachten 

die te maken hebben met ongewenst 

gedrag/omgangsvormen, machtsmisbruik of 

communicatie op school.  Als vertrouwenspersoon 

zorgen wij voor opvang en ondersteuning van 

medewerkers, leerlingen en ouders die last hebben 

van ongewenste omgangsvormen. Wij zijn er dus 

ook voor u. Mocht u vragen hebben, kunt u ons 

persoonlijk benaderen of via e-mail. 

 
Algemene Ledenvergaderingen OV en Knabbel en Babbel 

Komt u donderdag 23 september ook naar de ALV van de Oudervereniging en van 

Knabbel & Babbel? De ALV van de Oudervereniging is van 19.00 – 19.45 uur en de 

ALV van overblijfvereniging Knabbel&Babbel is van 20.00 – 20.45 uur. U bent van 

harte welkom! 

 

Als u de stukken voor de ALV van de Oudervereniging in wilt zien, kunt u een mail 

sturen aan ov@johannesschoolpijnacker.nl. 

 
 
Informatiefilmpjes 
Afgelopen maandag heeft u via Social Schools een filmpje ontvangen van de 

leerkracht(en) van uw kind. Mocht u naar aanleiding van het filmpje vragen 

hebben, kunt u gerust via Social Schools of telefonisch even contact opnemen met 

de leerkracht. 

 
 
Mad Science  
Op woensdag 22 september komt een van de Mad Science professoren 

een spectaculaire show op de Johannesschool geven, voor groep 3 t/m 8! 

Alle kinderen die een flyer mee naar huis krijgen, kunnen zich voor de 

naschoolse cursus inschrijven. De kinderen worden vanaf 2 november zes 

weken lang iedere dinsdag meegenomen in de wondere wereld van 

experimenten, proefjes en demonstraties! Elke week staat een nieuw 

thema centraal en zal de professor de wetenschap en techniek die daarachter zit 

uitleggen. Natuurlijk gaan de kinderen ook zelf aan de slag als echte 

wetenschappers! Na de show wordt de inschrijving geopend. Let op, wees er na 22 

september snel bij! De inschrijftermijn is maar kort en de cursus zit ieder jaar snel vol.  

 

 
  



Opschoon Actie 
Op vrijdag 10 september is er weer veel afval opgeruimd 

tijdens de jaarlijkse opschoonactie. De kinderen zochten 

goed tussen de bosjes en onder de blaadjes. Onze kinderen 

van de groepen 4 en 8 gingen samen met een aantal 

leerlingen van de Casa-school in onze wijk op pad! Samen 

staan wij voor schoon.  

 

Op het plein lag alles klaar dankzij Peter van der Sman, 

onze wijkmanager, de gemeente Pijnacker-Nootdorp en 

Tarek Gallab, van stichting Jeugd-, en Jongerenwerk. Alle 

kinderen kregen een hesje aan en tuinhandschoenen. Ilona 

Jense, onze wethouder gaf het startsein!  

Met prikkers en zakken gingen de kinderen de 

wijk in, op zoek naar afval. Met een aanhanger 

vol afval ging de gemeente weer weg. Maar 

eerst kregen wij nieuwe Doppers van de 

wethouder als dank voor het opruimen.  

Voorafgaand aan de Opschoon Actie konden 

de kinderen van groep 4 en 8 op dinsdag 7 

september al genieten van een theater- 

voorstelling over plastic in de zee: “Mijn zus Valerie” van de theatergroep De Dames 

Slier.  

 

Nationale kraanwaterdag 
Woensdag 22 september 2021 organiseren de 

Nederlandse drinkwaterbedrijven gezamenlijk de 

Nationale Kraanwaterdag. Zoals u weet, vinden wij 

het op de Johannesschool belangrijk om zorgvuldig 

met het milieu en onze leefomgeving om te gaan. En 

een Dopperfles voor ieder kind helpt daarbij! Met 

ieder een eigen Dopper stimuleren wij de kinderen om meer water te drinken en 

produceren wij met elkaar minder PMD-afval (zoals drinkpakjes). Jong geleerd is oud 

gedaan! 

 

Op woensdag 22 september staan wij extra stil bij het drinken van water en het 

gebruik van onze Doppers. Iedereen neemt op deze dag zijn Dopper mee gevuld 

met water! Wij drinken water met elkaar! We hopen dat alle kinderen ook dit 

schooljaar hun Dopper dagelijks zullen gebruiken om hun drinken in mee te nemen, 

om zo een bijdrage te kunnen leveren aan een schonere leefomgeving. Wilt u thuis 

de Dopper van uw kind voorzien van naam, met behulp van een sticker of 

watervaste stift? 

 
 



Foto’s van onze ‘oude’ en ‘nieuwe’ groep 8 tentoongesteld! 
Vorig schooljaar hebben 

groep 7 en 8 tijdens het 50-

jarig jubileum prachtige 

foto’s gemaakt bij de lessen 

fotografie door Victor van 

Leeuwen van LevendEcht. 

Het element lucht en het 

thema duurzaamheid waren 

de leidraad voor de foto’s.  

 

Tijdens de Verbeelding, het festival voor kunst en cultuur uit Pijnacker-Nootdorp en 

omgeving worden deze foto’s tentoongesteld. In de bibliotheek aan Julianalaan 47 

zijn de foto’s van onze ‘oude’ en ‘nieuwe’ groep 8 te bewonderen vanaf zaterdag 

25 september. Zeer de moeite waard om even een kijkje te gaan nemen! 

 

 

Verlof aanvragen 
Zoals u waarschijnlijk weet, bestaat er een landelijke leerplichtwet, waarin is 

vastgelegd dat kinderen onderwijs moeten volgen. Alleen voor bepaalde 

gewichtige omstandigheden kan de directeur van de school extra verlof verlenen. 

Als u extra verlof wilt aanvragen, kunt u bij juf Imke een aanvraagformulieren 

ophalen of aanvragen. Een aanvraag voor verlof moet minimaal vier weken van 

tevoren ingediend worden. We merken de laatste tijd dat verlof vaak te laat wordt 

aangevraagd. Wilt u rekening houden met de termijn van vier weken? Uiteraard valt 

een verlofaanvraag bij een overlijden buiten deze termijn.   

 

 
Tot slot 

Morgen is de laatste werkdag van juf Marcella 

en daarna gaat ze heerlijk thuis genieten van 

haar zwangerschapsverlof. Meester Gerben kan 

nu elk moment vader worden en zodra de baby 

er is, zal ook meester Gerben een paar weken 

thuis zijn om te genieten van zijn kersverse 

vaderschap.  

Natuurlijk laten we onze collega’s niet met lege 

handen gaan, dus het team heeft twee mooie 

cadeaumanden samengesteld voor de baby’s! 

Juf Marcella en meester Gerben, we wensen jullie een heel fijn verlof en kijken uit 

naar leuk babynieuws! 

  



Ingezonden: Gratis kindervoorstelling De krekel en de mier 

 

                                

                                                  

Kindervoorstelling De krekel en de mier 

Zaterdag 25 september 2021 

Zaterdag 25 september om 10.00 u in het CJMV-gebouw te Pijnacker of om 13.30 u in 

CulturA te Nootdorp!   

Stichting De Verbeelding organiseert weer een gratis voorstelling voor kinderen vanaf 5 jaar. 

Dit jaar De krekel en de mier. Deze interactieve voorstelling is gebaseerd op de gelijknamige 

fabel van La Fontaine en wordt uitgevoerd door rasverteller Peter Faber. 

Inhoud 

Avond na avond zingt heer Krekel het hoogste lied op de heuvel in het bos. Iedereen vindt het 

prachtig. Alleen vrouw Mier komt nooit . Zij heeft het druk, veel te druk, schoonmaken 

wassen, voedsel verzamelen. Iets waar heer Krekel geen moment mee bezig is. Maar dan 

wordt het winter en krijgt heer Krekel honger. Wil je weten hoe het afloopt? Kom dan naar de 

voorstelling.    

Gratis kaarten  

Gratis toegangskaarten af te halen: voor de voorstelling om 10.00 uur in Pijnacker (locatie 

CJMV-gebouw, Kerkweg 24 Pijnacker) bij Het Moortje, Stationsstraat 31 en 

Kantoorboekhandel Van Atten, Emmapark 110, beide te Pijnacker. 

Voor de voorstelling om 13.30 uur in Nootdorp (locatie CulturA, Dorpssstraat 7 Nootdorp) 

zijn kaarten af te halen bij Drogisterij Aad van Leeuwen, Dorpsstraat 68 te Nootdorp. 

 

Hopelijk tot ziens op zaterdag 25 september! 

www.deverbeelding.nu 
 

 


