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Terugblik 
Wat hebben we een gezellige Kinderboekenweek 

achter de rug in het thema ‘En toen’! Zo heeft de 

bovenbouw voorgelezen aan de onderbouw, ging 

groep 5 op voorleesbezoek bij de peuterspeelzaal, 

lazen de juffen allerlei geschiedenisverhalen voor en 

werden op de boekenmarkt veel boeken verkocht. 

En bij de voorleeswedstrijd kwam Nande uit groep 8 

als winnaar uit de bus. Gefeliciteerd, Nande! De 

week werd afgesloten met een bezoek van onze 

mystery lezer en de kinderen mochten allemaal 

verkleed komen. We kijken terug op een geslaagde 

Kinderboekenweek! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Teveel drukte op het pad; pleinen weer open 
Om ervoor te zorgen dat u als ouders onderling de 1,5 meter afstand kunt bewaren, 

hebben we besloten om het kleuterplein en het middenbouwplein weer te gaan 

gebruiken. Bij het halen en brengen van uw kind kunt u wachten op het plein, waar 

meer ruimte is dan op het pad. Let u zelf op het bewaren van de onderlinge 

afstand?   

Agenda 
 

19 t/m 23 oktober 

Herfstvakantie 

Maandag 26 oktober 

Studiedag, alle kinderen vrij 

Vrijdag 30 oktober 

Luizencontrole 

Vrijdag 6 november 

Schoolfotograaf 

 

 

 

 
 
 
 

 
Onze voorleeskampioen 

Nande! 

De mystery lezer, juf Rozanne! 

De groepen 1-2 werkten in het 

thema ‘Ridders en Prinsessen’, met 

een prachtig kasteel! Groep 4 maakte mooie tekeningen voor de 

bewoners van de Weidevogelhof.  

 



Resultaten enquête 
Voor de zomervakantie hebben we u gevraagd een enquête in te vullen over de 

periode van thuisonderwijs en over de heropening van de school. We zijn erg blij dat 

veel ouders (88 gezinnen) de vragenlijst hebben ingevuld! Met name bij de open 

vragen heeft u veel bruikbare tips en tops ingevuld. Dank voor de vele 

complimenten die zijn gegeven en dank voor de vele tips die ons inzicht geven waar 

verbetering mogelijk is. 

 

De volgende punten werden door een ruime meerderheid van de ouders 

beoordeeld als voldoende of goed: 

 Het was duidelijk wat er verwacht werd tijdens het thuiswerken; 

 U kon bij de leerkracht terecht met vragen; 

 De begeleiding van thuiswerken was voldoende; 

 U kreeg van de leerkrachten snel antwoord op vragen. 

 

Deze tips werden vaak genoemd ter verbetering van het thuisonderwijs: 

 Vaker persoonlijk contact tussen leerkracht en leerling (telefonisch of via 

beeldbellen; 

 Meer online instructieles van de leerkracht; 

 Een dagelijkse online dagstart om 8.30 uur tussen leerkracht en leerlingen (het 

spreekuur van 10 tot 12 uur bleek voor veel ouders lastig te combineren met 

thuiswerken; 

 Meer mogelijkheden voor online contact tussen leerlingen onderling; 

 Beperk het aantal platforms waarop gewerkt wordt of waar informatie 

gezocht moet worden; 

 

De rapporten in de vorm van cito-grafieken werden door velen van u als onprettig 

ervaren, omdat een persoonlijke tekst voor uw zoon of dochter ontbrak. 

 

Gemiddeld heeft ongeveer 2/3 van zowel ouders als kinderen het vijf-gelijke-dagen 

model in de dagen van de heropening als prettig ervaren. De reacties bij de open 

vraag rond de schooltijden liepen erg uiteen. Sommige ouders en kinderen zouden 

liefst meteen over gaan naar het vijf-gelijke-dagen model, terwijl andere de 

schooltijden tot 15.15 uur juist erg waarderen. Ook bij de leerkrachten lopen de 

meningen over het vijf-gelijke-dagen model uiteen. 

 

Als team willen we u nogmaals bedanken voor de opbouwend kritische manier 

waarop u de enquête over het onderwijs op afstand heeft ingevuld. U heeft zowel 

uw tips als tops met ons gedeeld.  

 

Hoe nu verder? 

Uiteraard hopen we dat we komende maanden niet opnieuw in een lock-down 

terecht zullen komen met volledig onderwijs op afstand. Tegelijk merken we nu al dat 

het lastig is om invallers te vinden als leerkrachten ziek thuis zijn of moeten wachten 

op een testuitslag. Af en toe een dag thuisonderwijs zal de komende maanden 

hoogstwaarschijnlijk vaker voorkomen. Daarom hebben we inmiddels voor iedere 

leerling een leerlingaccount aangemaakt in Microsoft Teams. Het beeldbellen via 

Teams bij de voortgangsgesprekken van deze week werd al veelvuldig gebruikt. 

Komende tijd bekijken we stap voor stap op welke manier de nieuwe 

leerlingaccounts bij kunnen dragen aan het verder verbeteren van de kwaliteit van 

(thuis)onderwijs.  



Schoolfotograaf 
Op vrijdag 6 november komt de schoolfotograaf. De 

achtergrond van de foto is wit steigerhout.  

 

Helaas is het dit jaar in verband met de 

Coronamaatregelen niet mogelijk om met broers en 

zussen op de foto te gaan die nog niet of niet meer 

op de Johannesschool zitten. We vinden dit erg 

jammer, want vorig jaar was het een groot succes. 

Hopelijk kan het in 2021 wél weer! 

 
 
Light Wise 
Gisteren was het tijd voor de jaarlijkse Light Wise controle 

voor de groepen 5 t/m 8. Hulpouders én hulp-opa én 

fietsenmaker Bike Totaal Wijtman Pijnacker controleerden 

alle fietsen op verlichting en waren niet te beroerd om 

ook banden op te pompen, remmen te controleren en 

her en der een zadel bij te stellen. Dankzij deze klussers 

kunnen de kinderen de komende donkere maanden 

weer goed verlicht door het donker fietsen.  

 

Klusteam, bedankt voor jullie inzet bij deze waardevolle 

actie! En Bike Totaal Wijtman Pijnacker, bedankt voor de bonnen voor een gratis fiets 

APK! 

 
Groep 7 bezoekt ‘democracity’ 
Groep 7 bracht deze week een bezoek aan het gemeentehuis om het spel 

'Democracity' te spelen. De kinderen maakten via het spel kennis met 

democratische besluitvorming binnen de politiek. Samen vormden de kinderen de 

volksvertegenwoordiging van de fictieve stad ' Democracity' en hoe besluit je dan 

democratisch wat er allemaal in de stad gebouwd moet worden? In groepjes van 

zes richtten de kinderen een eigen partij op en bedachten speerpunten. Na een 

stevig debat namen ze samen een besluit. Leuk én leerzaam! 

 
 
Verzoek van de wijkagent  
Af en toe zijn er na schooltijd en soms nog laat in de avond jongeren op ons 

schoolplein die graag even willen chillen. Dit ging lange tijd goed, maar helaas laten 

ze de laatste tijd regelmatig rommel achter en vinden ze het soms nodig om 

vreemde teksten op de muren achter te laten. We hebben hierover contact met de 

wijkmanager en met de wijkagent. De wijkagenten proberen regelmatig een extra 

rondje te rijden door de wijk, maar hebben ook gevraagd om in onze nieuwsbrief 

deze oproep te plaatsen: 

 

Ziet u ’s avonds laat nog jongeren op ons schoolplein die overlast veroorzaken?  

Meld dit dan alstublieft via 0900-8844. 

De politie is op de hoogte van de overlast en zal na een melding actie ondernemen.  



Social Media 
Sinds twee weken zijn de social media kanalen van 

SKOP weer in de lucht op Facebook, Instagram en 

Twitter. Vindt u het leuk om vaker iets lezen over de 

verschillende scholen van SKOP, waaronder 

natuurlijk ook de Johannesschool? U kunt de pagina's vinden op @skoppijnacker. 

 

 

Dank voor alle hulp en betrokkenheid! 
Het schooljaar is al flink wat weken bezig en wat hebben 

we in die tijd veel hulp van u mogen ontvangen!  

 

Zo zijn in iedere groep klassenouders actief, zijn er 

prachtige raamschilderingen gemaakt en is de school 

omgetoverd in een boekenparadijs mét Teletijdmachine. 

Biebouders houden onze schoolbibliotheek netjes, 

vandaag zijn er fietsen gecontroleerd en morgen staan er 

weer ouders klaar om het afvoeren van het oude 

meubilair in goede banen te leiden. Vrijdagmiddag zitten 

er verklede ouders verstopt in de wijk om de Vossenjacht 

mogelijk te maken. De Oudervereniging is enorm actief, net als de 

Medezeggenschapsraad. U merkt het al, het is bijna teveel om op te noemen… 

 

We zijn ontzettend blij met uw hulp! Helaas mogen we u nog steeds nauwelijks in de 

school ontvangen. Maar of u nu binnen of buiten de school bent; zonder uw hulp en 

betrokkenheid zou het maar een kale boel zijn!  

 

Dus namens het hele team:  

bedankt voor al uw hulp en betrokkenheid bij de school! 
 

 

Fijne herfstvakantie! 
We wensen u samen met uw kinderen een heel fijne herfstvakantie! Maandag 26 

oktober hebben we studiedag en zijn alle kinderen vrij. Op dinsdag 27 oktober 

hopen we iedereen weer in goede gezondheid te zien. Tot dan! 


