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Van welbevinden tot letterfeest!
Afgelopen weken was het tijd voor de
Nationale Voorleesdagen. Natuurlijk
besteedden we daar op school ook
aandacht aan! In groep 3 en 4 kwam
raadslid Sylvia Markerink voorlezen uit
Floddertje, in de groepen 1-2 kwamen
ouders voorlezen in de klas en groep 8
ging voorlezen aan de peuters van de
peuterspeelzaal.

Agenda
Vrijdag 14 februari
Rapporten groep 1 t/m 7 mee naar huis
Maandag 17 februari
Voorstelling ‘Wow, de zee is van plastic’,
Dinsdag 18 en donderdag 20 februari
Rapportgesprekken groep 1 t/m 7
Vrijdag 21 februari
Carnaval, continurooster tot 14.00 uur
24 t/m 28 februari
Voorjaarsvakantie
Maandag 2 maart
Studiedag, alle leerlingen vrij
Op dinsdag,
donderdag en vrijdag
is het fruitdag op
school.

De peuters luisterden ademloos
naar de voorlezers van groep 8!

De leerlingenraad deed
onderzoek naar Welbevinden:
wat zorgt ervoor dat jij je lekker
voelt op school? Uitslag volgt snel!
Letterfeest! De kinderen van
groep 3 hebben alle letters
geleerd en kregen een
letterdiploma!

Tijdens de inloop kregen ouders een kijkje in
de Orka-lessen. In groep 5 was de opdracht:
ga allemaal op alfabetische volgorde staan.
Hoe pak je dat aan met zoveel mensen?

Mogen wij u even voorstellen…, onze nieuwe gymleerkracht!
Beste leerlingen en ouders,
Ik ben Pim van Paassen en ik word per 1 maart de nieuwe
gymleraar op school! Vanaf volgende week loop ik tijdens
de gymlessen mee met meester Ronald om alle kinderen en
Het Baken goed te leren kennen. Na de voorjaarsvakantie
geef ik de gymlessen voor groep 3 t/m 8. De afgelopen
zeven jaar heb ik in Amerika gewoond, waar ik werkzaam
was als hockeytrainer op verschillende universiteiten. Na
zeven jaar vond ik het wel weer tijd om naar Nederland
terug te verhuizen en ik ben erg blij dat ik op de
Johannesschool aan de slag mag gaan. Toen ik vijf jaar was,
zijn wij naar Denemarken verhuisd om een melkveehouderij te beginnen, maar na
zeven jaar zijn wij toch maar weer terug naar Nederland gekomen. Mijn
middelbare schooltijd heb ik doorgebracht in Pijnacker op het Stanislas College, dus
ik ben goed bekend met Pijnacker. Mochten jullie nog meer over mij willen weten,
kunnen jullie mij binnenkort alles vragen!
Met vriendelijke groet,
Pim van Paassen

Leerkracht, een prachtig vak!
Vorige week donderdag kwamen de leerkrachten en onderwijsassistenten van de
Keizerskroon, de Josephschool, de Mariaschool, Het Spectrum en de
Johannesschool bij elkaar. Op het SKOP-kantoor aan de Meidoornlaan gingen we
tijdens de onderwijsstaking met elkaar in gesprek. Wat is er zo mooi aan ons vak?
Hoe kunnen we dat laten zien aan de omgeving? En hoe kunnen wij als leerkrachten
laten zien hoe fijn het is om voor SKOP te werken?
Alle ideeën samen geven SKOP inspiratie. We willen de jeugd van nu laten zien dat
leerkracht een prachtige beroepskeus is, waarin je écht iets voor een ander kunt
betekenen!

Vakantierooster 2020-2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag + Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

19-10-2020 t/m 23-10-2020
21-12-2020 t/m 01-01-2021
22-02-2021 t/m 26-02-2021
29-03-2021 t/m 05-04-2021
26-04-2021 t/m 07-05-2021
13-05-2021 t/m 14-05-2021
24-5-2021
19-07-2021 t/m 27-08-2021

Uitnodiging rapportgespekken via Social Schools
Op dinsdag 18 en donderdag 20 februari zijn de rapportgesprekken
voor groep 1 t/m 7. U ontvangt deze week via Social Schools een
uitnodiging voor de inschrijving. De gesprekken voor groep 1-2B vinden
plaats op woensdag 19 februari en woensdag 4 maart onder schooltijd.
Op 6 februari krijgt u via de app een aankondiging dat de inschrijving op vrijdag 7
februari om 7.00 uur opengezet wordt. Op vrijdagochtend ontvangt u een bericht
van noreply@socialschools.eu met de titel: "Oudergesprek - de inschrijving is
geopend!" Als u dat bericht opent, komt u in een scherm waarin u een datum en tijd
kunt kiezen. Zodra u een tijd gekozen heeft, ontvangt u daarvan een bevestiging via
de mail.
Als u meer kinderen heeft op school, vragen we u om de gesprekken niet
aansluitend te plannen, maar om tien minuten open te laten tussen twee
gesprekken. De leerkrachten streven er naar om alle gesprekken op tijd te starten en
af te ronden, maar we verzoeken u vriendelijk om hen een beetje speling te geven!
De link https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/articles/360016168192-Inplannenoudergesprek laat u stap voor stap zien hoe de inschrijving in z’n werk gaat. U heeft
tot dinsdagavond 11 februari de tijd om zich in te schrijven.

Carnaval
Op vrijdag 21 februari, de laatste dag voor
de voorjaarsvakantie, is er een
continurooster. Alle kinderen lunchen op
school en zijn om 14.00 uur vrij. Geeft u uw
kind een lunchpakketje mee? Deze
dag mogen alle kinderen verkleed naar school komen! Er ordt gewoon lesgegeven,
maar… vanaf 12.00 uur vieren we Carnaval in de klassen! Tussen 13.15 en 13.45 uur
zullen wij met de hele school op het schoolplein een Carnavalsfeestje vieren, zodat
we éxtra feestelijk om 14.00 uur de voorjaarsvakantie kunnen inluiden. Komt u gerust
een kijkje nemen!

Ingezonden: Team4Talent
Trefbaltoernooi in de voorjaarsvakantie
In de voorjaarsvakantie organiseert Team4Talent een trefbaltoernooi. Het
trefbaltoernooi zal plaatsvinden op dinsdag 25 februari in de sporthal van DSVP.
Kinderen tussen de 6 en 12 jaar kunnen zich aanmelden als team of als individu. Het
trefbaltoernooi is van 13.30 tot 16.00 uur. Wil jij meedoen aan het trefbaltoernooi met
een eigen samengesteld team of als individu? Klik hier om naar de website te gaan
en je aan te melden.
Vriendjes/ vriendinnetjes dag bij Oliveo Voetbal in Pijnacker!
Op woensdag 26 februari organiseren wij samen met Oliveo Voetbal een
Vriendjes/Vriendinnetjesdag. Leden én niet-leden zijn van harte welkom! Ook zullen
er trainers van ADO Den Haag aanwezig zijn. Een unieke kans dus! De activiteiten
vinden plaats van 14.00 - 16.00 uur en zijn voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Heb jij ook
zo'n zin in deze gezellige voetbalmiddag? Schrijf je hier dan snel in!

