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Oudertevredenheidspeiling 
Deze week hebben alle leerlingen de brief met de 

unieke code mee naar huis gekregen voor het 

invullen van de oudertevredenheidspeiling. Op 

https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/ kunt u de 

code invullen.  

 

We hopen dat u deze week even de tijd wilt nemen 

om de vragen te beantwoorden!  

 

Tutorlezen 
Nu we weer groepsdoorbrekend mogen werken, 

maken we daar volop gebruik van. Het tutorlezen is 

weer opgestart! De kinderen die wat extra hulp 

kunnen gebruiken bij technisch lezen, lezen elke 

vrijdag met een maatje (tutor) uit een hogere groep. 

De kinderen lezen eerst samen uit het ‘Vloeiend en 

Vlot-boekje’, waarbij er een leescategorie wordt 

herhaald. Daarna lezen ze verder in een zelfgekozen 

leesboekje op hun eigen niveau. Het is leuk om te 

zien hoe serieus de tutoren hun taak nemen en hoe 

enthousiast de kinderen zijn wanneer hun maatje hen 

komt ophalen. De kinderen die geen tutor hebben om mee te lezen, lezen samen 

met een maatje in de klas.   

 

In groep 4, 5 en 6 hebben we naast de tutors ook de hulp van ouders gevraagd. Elke 

dag leest een aantal kinderen met een ouder van de klas. Ook zij werken met het 

‘Vloeiend en vlot-boekje’. Fijn om met elkaar en op verschillende manier te werken 

aan ons technisch leesonderwijs.  

Ouders bedankt voor de hulp!  

 

 

Lente op het plein 
Het wordt lente op het plein! Deze week hebben enkele ouders nieuwe 

plantenbakken gemaakt en op verschillende plekken aan de hekken 

bevestigd. Binnenkort worden ze gevuld met vrolijke planten.  

Dank, hulpouders, voor de mooie bakken!   

Agenda 
 

8 april 

Kijkochtend groepen 1-2 

12 en 13 april 

Kijkochtenden groepen 3 t/m 8 

Donderdag 14 april 

13.00 uur Paasviering kerk, alle 

ouders welkom! 

Leerlingen om 14.00 uur vrij 

Vrijdag 15 april 

Goede Vrijdag, leerlingen vrij 

Maandag 18 april 

Tweede Paasdag, leerlingen vrij 

Dinsdag 19 april 

20.00 uur online Ouderavond  

‘Omgaan met Sociale Media’ 

20 en 21 april 

IEP eindtoets groep 8 

Vrijdag 22 april 

Schoolreisje  

 
 
 

 

https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/


Beestenboel in de groepen 1-2 
In de groepen 1-2 wordt 

gewerkt in het thema 

dierentuin. Bouwen met dieren, 

het tellen van dieren, lezen 

over dieren; wat is er veel te 

leren!  

 

Deze periode krijgen de 

kinderen het boek 'Balotje in de 

dierentuin' te leen van 

Boekenpret om thuis te lezen. 

Het sluit mooi aan bij het 

thema 'dierentuin'! 

 
 

De sporttoernooien komen weer op gang! 
Na twee jaar zónder sporttoernooien, komt alles gelukkig weer op gang. Achter de 

schermen is meester Gerben druk met de voorbereidingen voor meerdere 

toernooien. Gisteren mochten de leerlingen van groep 8 al in actie komen voor het 

schoolvalbaltoernooi. Harde wind, sportief spel, goede sfeer!  

 

En de Johannesschool kwam goed voor de dag in de mooie sporttenues die de OV 

(twee jaar geleden al) verzorgd heeft!  

 

 

 
 

 
 

 

Muzikale avond 
Op dinsdag 24 mei is er een kijkavond voor alle ouders. Het wordt een 

muzikale avond met optredens van de kinderen. Samen met juf Imre 

zijn ze al hard aan het oefenen! Binnenkort volgt meer informatie. Zet u 

de datum alvast in uw agenda? 

  

Een les over plattegronden en het 

lopen van een route in … de dierentuin! 



Inloopochtenden mogen weer! 
Door alle maatregelen konden inloopochtenden lange tijd niet door gaan, maar 

deze week konden de ouders gelukkig een kijkje nemen in de klas bij de kleuters!  

Volgende week bent u op dinsdag 12 april en woensdag 13 april van harte welkom 

bij de inloopochtenden van groep 3 t/m 8. Tijdens de inloopochtenden kunt u een 

kwartier mee kijken in de klas, u kunt vanaf 8.20 uur gewoon binnenlopen. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Paasviering 
Op donderdag 14 april vieren we van 13.00 tot 13.45 uur Pasen in de Joannes de 

Dooperkerk in het centrum van Pijnacker. U bent van harte uitgenodigd om bij de 

viering aanwezig te zijn! U kunt dan om 13.00 uur naar de kerk komen.  

 

Als u bij de viering aanwezig bent, mag uw kind na de viering meteen met u mee 

naar huis. Alle andere kinderen lopen samen met de juf mee terug naar school en 

kunnen dan bij school opgehaald worden.   
 

 

Hoera, geslaagd! 
Hoera! Alle kinderen in groep 7 zijn geslaagd voor hun theoretisch verkeersexamen! 

Nu moeten ze allemaal de theorie nog in de praktijk brengen tijdens het praktisch 

verkeersexamen. Dit zal in juni plaatsvinden. 

  



Team4Talent Pauzesport tijdens de overblijf 
Regelmatig komen de sportievelingen 

van Team4Talent op school tijdens de 

overblijf om pauzesport aan te bieden. 

Stoepranden, boksen, spellen met 

hoepels, van alles. Zo maken de kinderen 

kennis met allerlei manieren om zich 

buiten te vermaken. Vandaag was 

Team4Talent er niet alleen tijdens de 

overblijf, maar vrijwel de hele dag! 

Vandaag kregen de groepen 1 t/m 5 én 

de leerkrachten inspiratielessen voor 

schoolpleinspellen. Leuk om weer nieuwe 

spellen te leren, voor nog meer 

speelplezier tijdens de pauzes! 

 

 

Reminder: Online ouderavond Omgaan met sociale media 
Op dinsdagavond 19 april om 20.00 uur organiseert SKOP een online ouderavond 

'Omgaan met Social Media', voor alle ouders van de vijf SKOP-scholen. De avond 

start om 20.00 uur en zal ongeveer een uur duren. Vooraf aanmelden is niet nodig. U 

kunt inloggen via de link, die wij op19 april via Social Schools zullen delen. 

 

Zet u de avond alvast in uw agenda? We hopen u deze avond online te ontmoeten. 

 

 
 

Ingezonden mededelingen CulturA & Zo 
Op maandag 16 mei 2022 vindt er een leuke (gratis) voorstelling “Dat 

schiet lekker op zo!” plaats in theater CulturA & Zo in Nootdorp. De 

voorstelling is voor ouders en verzorgers en gaat over het positief 

coachen van kinderen en jongeren binnen sportverenigingen. 

Kinderen kunnen tenslotte een hele uitdaging zijn. Soms zit je met je 

handen in het haar! En wat doe je dan? Daarover gaat de 

humoristische theatervoorstelling ‘Dat schiet lekker op zo!’. De 

theatervoorstelling is voor ouders van sportende kinderen, coaches, 

trainers en iedereen die een leuke  voorstelling wil zien over positief 

coachen. 

  

-        De toegang is gratis. Wel moet je je van tevoren aanmelden. Dat 

kan gemakkelijk 

via https://positiefcoachen.nl/voorstellingen/nootdorp/ . Doe het 

meteen, want vol is vol! 

-        De locatie is: theater Cultura & Zo (Dorpsstraat 7, Nootdorp). 

-        De inloop is vanaf 19.45 uur, de voorstelling zelf van 20.00 tot 21.15 uur. 

-        Voor de trailer, de foto’s en het verhaal, ga 

naar www.positiefcoachen.nl/voorstellingen/nootdorp. 

(De voorstelling is van stichting Positief Coachen, die al eerder in onze regio 

uitvoeringen heeft gegeven en de reacties waren steeds heel enthousiast.) 

https://positiefcoachen.nl/voorstellingen/nootdorp/
http://www.positiefcoachen.nl/voorstellingen/nootdorp

