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Frisse start! 
Het schooljaar 2019-2020 is begonnen! Wat was het fijn om maandag in alle groepen weer 

de kinderen te mogen begroeten en samen het schooljaar in te luiden. En bij de opening 

van het schooljaar werd ook het nieuwe logo onthuld. Afgelopen jaar hebben we met het 

team hard gewerkt aan het nieuwe schoolplan. De start daarvan waren de vragen: waar 

staat de Johannesschool voor en wat vinden wij belangrijk in onze school en voor onze 

leerlingen? Deze waarden zijn omgezet in een nieuw, fris logo. Een prachtige aftrap van onze 

nieuwe schoolplanperiode! 

 

Agenda 
Vrijdag 6 september, 8.30 uur 

Luizencontrole 

Donderdag 12 september 

Minder afval in de school; iedereen een Dopper! 

Inloopspreekuur groep 3 t/m 8 

Maandag 16 september 

Inloopspreekuur groep 3 t/m 8 

Dinsdag 17 september 

Informatieavond groep 5 t/m 8, 19.00 uur 

Informatieavond, groep 3 en 4, 20.15 uur 

Donderdag 19 september 

ALV Oudervereniging, 19.30 – 20.15 uur 

ALV Knabbel&Babbel, 20.15 – 21.00 uur 

Vrijdag 20 september 

Studiemiddag SKOP, leerlingen 12.00 uur vrij 

 
 
 
 
 

 

Fruitdagen:  

dinsdag, donderdag 

en vrijdag 



Schoolplan 2019-2023 
Via http://www.johannesschoolpijnacker.nl/pagina/427158/Schoolplan+2019-2023 is 

het schoolplan 2019-2023 te vinden. Het schoolplan is het beleidsdocument, waarin 

we aangeven welke keuzes we als team gemaakt hebben voor de nabije toekomst 

van het onderwijs op de Johannesschool.  

 

Ouderportal Social Schools 3.0 
Zoals u heeft kunnen lezen, maken we met ingang van dit 

schooljaar gebruik van de ouderportal Social Schools. Deze ouderportal is 

een afgeschermd platform waarin berichten geplaatst worden die 

voor u interessant zijn. Via de portal wordt nieuws uit de groep gedeeld, 

maar ook kunt u oudergesprekken inplannen, absenties doorgeven, 

contact opnemen met de leerkracht en worden algemene 

schoolberichten gedeeld. Het is dus erg belangrijk dat u een account heeft.   

  

Op donderdag 29 augustus hebt u een mail ontvangen met een unieke koppelcode om uw 

account te registreren. U wordt automatisch lid van de klas(sen) van uw kind(eren) en beide 

ouders/verzorgers kunnen zich via dezelfde koppelcode aanmelden. Veel ouders hebben 

zich al aangemeld, fijn! Mocht u géén activatiemail hebben ontvangen (of misschien is de 

mail onverhoopt in uw spambox terecht gekomen?), wilt u dit dan doorgeven bij de 

leerkracht van uw kind of bij juf Imke? 

 

Een handleiding voor het gebruiken van de ouderportal kunt u vinden op: 

https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/categories/360000066371-3-0-Ouders 

 

 

Inloopspreekuur 
Op donderdag 12 september en maandag 16 september is er in de groepen 3 t/m 8 vanaf 

15.30 uur gelegenheid voor een kennismakingsgesprek met de nieuwe leerkracht van uw 

kind. De gesprekken zijn bedoeld om u als ouder de mogelijkheid te geven om extra 

informatie over uw kind uit te wisselen met de nieuwe leerkracht. Het gaat om bijvoorbeeld 

informatie over medicijngebruik, veranderingen in de gezinssituatie, bijzondere 

aandachtspunten enz.    

   

Tijdens de overdracht van de vorige naar de nieuwe leerkracht is er al veel informatie 

uitgewisseld. Bij het kennismakingsgesprek gaat het om persoonlijke informatie die belangrijk 

is voor het welzijn van uw kind bij de nieuwe juf, want algemene informatie over de groep 

wordt gegeven op de informatieavond op dinsdag 17 september. Een kennismakingsgesprek 

is geenszins verplicht, maar als u behoefte heeft aan een gesprek, dan kunt u vanaf 

maandag intekenen op de inschrijflijst bij de groepsleerkracht. (Aanmelden voor het 

inloopspreekuur gaat dit keer nog handmatig; later dit schooljaar kunt u gesprekken zelf 

inplannen via de ouderportal.) 

 

 

Informatieavonden 17 en 26 september 

Op dinsdag 17 september vindt de jaarlijkse informatieavond plaats voor de groepen 3 t/m 8. 

Van 19.00 tot 20.00 uur voor groep 5 t/m 8 en van 20.15 tot 21.15 uur voor groep 3 en 4. Op 

donderdag 26 september is de informatieavond voor de groepen 1-2, van 18.30 tot 19.30 uur. 

Op deze avonden krijgt u informatie over het reilen en zeilen in de groep gedurende het 

schooljaar. Een belangrijke avond, met veel waardevolle informatie. Wij hopen dan ook van 

harte dat we alle ouders mogen ontvangen! Vanaf 18.45 uur bent u alvast welkom voor een 

kopje koffie of thee.  

 

http://www.johannesschoolpijnacker.nl/pagina/427158/Schoolplan+2019-2023
https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/categories/360000066371-3-0-Ouders


Werkdrukverminderingsgelden  
Wellicht heeft u in de media gehoord dat het ministerie met ingang van het schooljaar ’19-

‘20 de gelden heeft verhoogd om de werkdruk voor leerkrachten te verminderen. Voor de 

zomervakantie is besloten om deze gelden op de Johannesschool als volgt in te zetten:  

 een extra dag onze vakleerkracht gym. Meester Ronald geeft ook dit schooljaar 

gymlessen aan groep 3 t/m 8 op dinsdag én donderdag;  

 enkele dagen een extra leerkracht in de school, zodat de leerkrachten om beurten 

extra tijd hebben om te werken aan hun administratieve taken. Juf Ella is ook komend 

schooljaar degene die deze dagen zal vervangen;  

 extra uren onderwijsassistentie, waardoor juf Michelle ook komend schooljaar meer 

kinderen zal kunnen begeleiden; 

 een  vakleerkracht gym op donderdag voor de groepen 1-2. Meester Roel, die zich 

later in deze nieuwsbrief aan u voorstelt, geeft deze gymlessen.  

 Een vakleerkracht muziek voor de groepen 1 t/m 8. Juf Imre, die zich verderop in deze 

brief aan u voorstelt, geeft alle groepen dit schooljaar op maandag muziekles.  

 

 

Mogen we even aan u voorstellen…? 

Onze leerkracht muziek 
Mijn naam is Imre Hartog en komend school jaar mag ik 

muziekles geven aan uw kind(eren). In 2018 ben ik 

afgestudeerd van de opleiding Docent Muziek aan het 

Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Tijdens mijn studie heb 

ik veel instrumenten leren bespelen, maar mijn favoriete 

instrument is toch echt de harp. Dit instrument bespeel ik al 

sinds ik 9 jaar ben. Door het bespelen van de harp en 

uitleggen hoe het werkt en soms een liedje aan iemand 

anders te leren ben ik geïnteresseerd geraakt in het lesgeven. 

 

Nu geef ik muziekles op basisscholen en speel met verschillende orkesten mee en geef ik 

soms huiskamerconcerten. Op jullie school, de Johannesschool, mag ik les komen geven 

vanuit Het Muziekpand in Berkel en Rodenrijs. Zij geven buitenschools ook individuele 

muzieklessen op verschillende instrumenten en hebben ook docenten, zoals ik, die de 

leerlingen, op school, algemene muziek les komen geven. Ik heb er erg veel zin in en hoop 

op een mooi en muzikaal schooljaar! 

 

 

Onze vakleerkracht gym voor de groepen 1-2 
Misschien heeft u mij deze week al op school zien lopen, maar ik 

zal mijzelf voor iedereen even voorstellen. Mijn naam is Roel de 

Jong en ik zal dit jaar op donderdagochtend de kleuters gymles 

geven in het speellokaal. Ik heb hier ontzettend veel zin in en kijk 

al uit naar alle enthousiaste kinderen de komende tijd! 

 

Ik woon samen met vrouw en kinderen heel dicht bij de school 

en sport zelf bij Oliveo Handbal. Onze dochter zit ook op de Johannesschool, in groep 3 en 

onze zoon zal nog een jaartje moeten wachten. Op de andere dagen in de week geef ik 

gymles op een school in Rotterdam en daarnaast ben ik eigenaar van KiddoSport. Met 

KiddoSport geef ik sportlessen aan kinderen van 2 tot 8 jaar.  

 

Ook op de Johannesschool zal ik op donderdagochtend een peuterles starten. Voor meer 

informatie of het lesrooster van KiddoSport kun je kijken op www.kiddosport.nl 

Voor een proefles kun je contact opnemen via info@KiddoSport.nl 

 

Ik kijk uit naar een erg gezellig schooljaar! 

http://www.kiddosport.nl/


Fruitdagen  
Ook komend schooljaar zijn dinsdag, donderdag en vrijdag onze fruitdagen. Wilt u uw kind op 

deze dagen groente of fruit meegeven voor de kleine pauze en voor de overblijf? We willen u 

verder dringend verzoeken géén snoep of koek mee te geven in de lunchtrommel van uw 

kind. 

 

Blink Wereld 
Deze week zijn de groepen 3 t/m 8 gestart met de nieuwe methode wereldoriëntatie, Blink 

Wereld geïntegreerd. Groep 3 t/m 8 werkt rond het overkoepelende thema Verre 

Wereldreizen. In iedere groep wordt daar net weer anders invulling aan gegeven, kijk maar: 

 

Hallo Wereld!, groep 3 en 4 

Op de wereld vind je allerlei culturen. Hoe begroeten mensen in andere 

landen elkaar? Welke spelletjes spelen ze? In dit thema gaan de kinderen op 

ontdekkingstocht en kijken ze naar verschillende culturen in de wereld. 

 

 

 

Het wereldrestaurant, groep 5 en 6 

Wat zit er in ons eten? Waar komt het vandaan? Hoe eten ze op andere 

plekken in de wereld en wat je daarmee in je eigen wereldrestaurant? In dit 

thema vormen de kinderen zich een breed beeld van eten en eetgewoontes 

over de wereld en eetgewoontes van vroeger. 

 

 

Reis de wereld rond, groep 7 en 8 

Hoe heeft de mens ontdekt hoe de wereld in elkaar zit? En hoe kun je 

tegenwoordig de wereld rondreizen? De kinderen kijken vanuit verschillende 

perspectieven naar de wereld: via een liedje, een wereld vol tattoo's, samen 

met locals, vanuit het heelal, via het water en vanuit 66 huwelijken! 

 

 

De Doppers van de Opschoon Actie 
Vóór de vakantie hebben onze leerlingen zich enorm ingezet voor de Opschoon Actie van 

de wijk Koningshof. Er is veel geld ingezameld voor Doppers voor de hele school, geweldig! 

Komende week wordt in alle groepen aandacht besteed aan het belang van 

afvalvermindering. Op donderdagmiddag 12 september krijgen alle kinderen hun eigen 

Dopper. 

 

Gevonden voorwerpen 
In de Viertonde liggen nog flink wat gevonden voorwerpen die in de zomervakantie zijn 

blijven liggen. Jassen, tassen, sjaals, handschoenen, bekers, trommels… Wilt u nog even een 

kijkje nemen of er iets van uw kind tussen ligt? De spullen die er maandagmiddag 9 

september nog liggen, zullen we naar het goede doel brengen. 

 

Algemene Ledenvergaderingen 
Komt u ook op de ALV van de Oudervereniging en van Knabbel & Babbel? 

Donderdag 19 september  

ALV Oudervereniging, 19.30 – 20.15 uur 

ALV Knabbel&Babbel, 20.15 – 21.00 uur 

 

 



Ingezonden: Verkeersveiligheid 

Een veilige schoolomgeving, doet u ook mee? 
Graag vraag ik uw aandacht voor de verkeersveiligheid bij het brengen en halen van uw kinderen. 
Een veilige schoolomgeving staat of valt met uw eigen gedrag in het verkeer! 
 
Fietsen op voetpaden rondom scholen 
Het is toegestaan om te fietsen op de voetpaden rondom de scholen. De fietsers zijn ‘als gast 
toegestaan’ zoals te lezen is op de borden. Let natuurlijk wel als fietser dus extra op voor de 
veiligheid van voetgangers én uzelf. Bromfietsers en scooters zijn niet op de voetpaden toegestaan! 
 
Praktijk is beste leerschool 
Breng uw kind zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school. De verkeersveiligheid bij de scholen is 
hierbij gebaat. Bovendien gaat het vaak sneller dan met de auto. Maar nog belangrijker: u leert uw 
kind dan beter de verkeersregels en de gevaren op de weg te onderkennen. Ook belangrijk voor later 
want pas als je op de basisschool voldoende fietsuren hebt gemaakt, kun je op de middelbare school 
veilig zelfstandig naar school fietsen. 
 
Parkeren 
Nu kan het zijn dat u desondanks toch op vervoer met de auto bent aangewezen. 
Dan wil ik u graag het volgende meegeven: 
· Parkeer uw auto bij voorkeur op het parkeerterrein naast sporthal Het Baken. Daar is altijd genoeg 
plek. Het laatste stukje kunt u veilig naar school lopen. U hoeft dan niet door de hele wijk te rijden en 
u bent de omwonenden van de scholen ook niet tot last. 
· Wilt u toch elders bij de school parkeren, dan is dat alleen toegestaan in de aangegeven 
parkeervakken. 
· Parkeren bij of op de voetpaden rondom de scholen, buiten de aangegeven parkeervakken, is niet 
toegestaan en uiteraard zijn de voetpaden ten strengste verboden voor auto’s. 
· Met regelmaat worden controles gehouden en de boetes voor verkeersovertredingen zijn 
aanzienlijk! 
 
Tot slot: Houd in het verkeer rekening met elkaar en vooral met schoolgaande kinderen. 
Begrip en geduld in het verkeer werken beter dan een kort lontje! 
 
Mag ik u om uw medewerking vragen? Alvast bedankt! 
 
Peter van der Sman 
Wijkmanager Pijnacker. 

 

 

 

 

 

 

 



Ingezonden: Spulletjusdag 

 

 

 



Ingezonden: Gratis kindervoorstelling 

 

 

 

 



Ingezonden: Team4Talent 

 

 


