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Hoera! Kamp groep 8 kon doorgaan! 
Op maandag 10 mei kwam het verlossende 

woord dat het kamp van groep 8 door kon gaan, 

hoera!  

 

Van 17 t/m 19 mei was het dolle boel in het 

kamphuis in Teteringen. Vandaag en morgen gaat 

het feest nog even verder in en rond school, met 

een escaperoom, bbq en disco in de school. Hoe 

leuk het was is te zien: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Agenda 
 

Maandag 24 mei 

Tweede Pinksterdag, leerlingen vrij 

Donderdag 3 juni 

Sportdag groep 1 t/m 4 

Donderdag 17 juni  

Sportdag groep 5 t/m 8 

Woensdag 30 juni 

Ook groep 1-2 naar school i.v.m. jubileum 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Lekker op 

kamp; wat 

een feest! 



PeuterOpstap weer van start 
Hoera, onze PeuterOpstap mag weer van start! Morgenochtend komen ‘onze’ 

peuters weer gezellig een uurtje spelen. We kijken ernaar uit! 

 
 
Werken aan nog beter leesonderwijs 
Op de studiedag van 16 april werkten we onder de inspirerende leiding 

van trainer Marita Eskes aan de verdieping van ons technisch 

leesonderwijs. Afgelopen week heeft Marita klassenbezoeken afgelegd 

met nabesprekingen. De eerste ronde leidde al tot inspiratie en leerzame 

momenten. We kijken uit naar de tweede ronde! 
 
 
Thema’s Blink Wereld: Een groene wereld  
Na de meivakantie was het tijd voor de nieuwe thema’s van Blink, waar in groep 3 

t/m 8 al hard aan gewerkt wordt!  

 

Natuurspeurders, groep 3 en 4  

Welke diertjes leven er allemaal bij jou in de buurt? En hoe ontdek je hoe al die 

diertjes heten? Ga de natuur in!  

  

De groene fabriek, groep 5 en 6  

Hoe kun je er als kind voor zorgen dat je ecologische voetafdruk niet te groot is? 

Wanneer noem je een bedrijf 'groen'? En wat komt er allemaal bij kijken als je een 

groene fabriek op wilt zetten? In dit thema onderzoeken de kinderen het.  

  

Duurzaam design, groep 7 en 8  

Hoe kunnen nieuwe ontwerpen ervoor zorgen dat we beter met de wereld 

omgaan? Welke ideeën zijn er nu al en wat zou er in de toekomst nog meer kunnen? 

De kinderen gaan het in dit thema onderzoeken!  

 

 
Actie Wildopvang, de dieren zijn geadopteerd! 

Weet u nog, dat de kinderen zoveel geld hebben opgehaald voor 

de Wildopvang in Delft? We hebben veel dieren kunnen 

adopteren! In iedere klas hangen de adoptie certificaten. Fijn dat 

we zoveel dieren hebben kunnen helpen! 

 

We zullen met het opgehaalde geld ook Natuurbelevenisboerderij 

Schieveen steunen, die binnenkort een bezoekje komen brengen 

aan de kleutergroepen! 

 



Avond4daagse Home-Edition 
Ook dit jaar is het weer mogelijk om (tot 30 juni) de 

Avond4daagse Home-Edition te wandelen. Wil je je 

aanmelden? Dan kan dat via 

www.eroutes.nl/nl/avond4daagse/pjnacker  

 

 

 

50-jarig jubileum Johannesschool  
Het 50-jarig jubileum: op woensdag 30 juni, donderdag 1 juli én 

vrijdag 2 juli barst het feest los! Heeft u al in uw agenda staan 

dat de groepen 1-2 ook op woensdag 30 juni naar school 

gaan?  

 

We hadden al een tipje van de sluier opgelicht… Aarde, 

water, lucht en vuur… Dans, muziek, beeldende vorming, 

fotografie… Slingers, ballonnen, pannenkoeken…  

 

Rode loper, op de foto en ijs… Wij hebben er al zin in! Jullie 

ook? 

  
 

Vacature groep 1-2 
Met ingang van schooljaar '21-'22 zoeken we een groepsleerkracht 1-2 

ma, di, do en vr - wtf 0,8500 

(De vacature kan ook door twee parttimers  ingevuld worden) 

 

Heb je zin om op een kleine school in een groene omgeving te werken, in een team 

met fijne collega's? Neem dan voor meer informatie contact op met directeur Imke 

Breteler via 015 369 37 12 of via directie@johannesschoolpijnacker.nl 

Alvast een beetje sfeer proeven met een kijkje in de 

school? https://www.johannesschoolpijnacker.nl/over-de-

johannesschool/vacatures/ 

 

Kent u iemand die ons team wil komen versterken?  

Stuur de vacature dan gerust door! 

 
Johannesschool 

Duivestein 27 

2641 LG Pijnacker 

015 369 37 12 
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