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Bijna Kinderboekenweek: Gi-ga-groen!  
Van maandag 3 oktober tot en met vrijdag 14 

oktober viert de Johannesschool de 

Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema “Gi-ga-

groen". Door mooie verhalen en boeken te lezen 

kunnen we leren over onze natuur en hoe we 

hiermee beter kunnen omgaan! Ook dit jaar is er 

weer een leuk, afwisselend programma met o.a. 

een gezamenlijke opening, voorleeswedstrijd, 

kinderen uit de bovenbouwgroepen die gaan 

voorlezen aan de kinderen uit de onderbouw en 

een boekenmarkt. Ook zullen wij de 

Kinderboekenweek weer gezamenlijk afsluiten. 

 

De boekenmarkt vindt dit jaar weer plaats op kleedjes op het schoolplein (bij regen 

onder de fietsenstallingen). Op vrijdag 7 oktober mogen de kinderen van de 

groepen 5, 6, 7 en 8 boeken verkopen op het plein. Kinderen die boeken willen 

verkopen mogen deze op woensdag 5 oktober alvast mee naar school nemen. De 

boekenmarkt start om 15.00 u voor iedereen. U mag als ouder met uw kind een kijkje 

nemen op de boekenmarkt. De boekenmarkt duurt tot 15.30 u. 

 

Net als andere jaren is er tijdens de 

Kinderboekenweek ook weer de 

voorleeswedstrijd in de groepen 6, 7 en 8. Zij 

houden eerst een voorleeswedstrijd in de 

eigen klas. De drie winnaars uit deze groepen 

lezen op woensdag 12 oktober voor aan de 

groepen 5 t/m 8. De voorlezers van groep 7 

en groep 8 maken kans op de titel 

‘Voorleeskampioen van de Johannesschool’. 

De gekozen voorleeskampioen stroomt door naar de regionale voorleeswedstrijd! 

 

Op vrijdag 14 oktober zullen wij de Boekenweek gezamenlijk afsluiten. De kinderen 

mogen die dag verkleed naar school komen, als hun (lievelings)dier, in het Gi-ga 

groen of misschien wel als een leuke bloem?  

 

  

Agenda 
 

Vrijdag 30 september 

Schoolfotograaf 

Maandag 3 oktober 

Opening Kinderboekenweek 

Vrijdag 7 oktober 

Boekenverkoop 15.00 – 15.30 uur 

10 t/m 14 oktober 

Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7 

Vrijdag 14 oktober 

Afsluiting Kinderboekenweek 

 

 
 
 
 

 



Spaart u mee voor nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek?  
Al jaren doen wij als school zaken met de plaatselijke boekhandel Van Atten. Ook dit 

jaar hebben we de handen in één geslagen om een leuke spaaractie te houden.  

 

Hoe werkt het: 

U koopt in de kinderboekweek, van 5 oktober t/m 16 oktober, een kinderboek bij 

Van Atten. Het bonnetje van deze aankoop levert u in op school, in de daarvoor 

bestemde bus. U kunt ook digitaal boeken bestellen en de uitgeprinte bon inleveren. 

Voor 20% van het totaalbedrag van deze bonnen mogen wij boeken uitzoeken voor 

de schoolbieb.  

We hopen natuurlijk op een mooi bedrag aan nieuwe boeken! Spaart u mee? 

 

 

Verkeersles ‘dode hoek’ in groep 7 
Wat is een dode hoek en waarom is die gevaarlijk? Met een heuse vrachtauto op 

school hebben de kinderen uit groep 7 vandaag ervaren wat de chauffeur van een 

grote vrachtauto wel of niet ziet. Deze les werd aangeboden om kinderen op een 

veilige manier te leren omgaan met grote voertuigen in het verkeer.  

 

Groep 6 wint gastles op Kraanwaterdag 
Woensdag was het nationale kraanwaterdag 

en groep 6 was de gelukkige winnaar van een 

gastles! De kinderen hebben geleerd waar ons 

kraanwater vandaan komt en waar wij dit 

allemaal voor gebruiken. Deze informatie 

kwam goed van pas bij de Quiz die volgde. 

 

Na de quiz mochten de kinderen hun kennis 

toepassen in de praktijk: met behulp van 

watten, zand en grind werd een heus 

waterfilter gemaakt. Bij alle groepjes kwam het 

vieze water er een stuk schoner uit! De kinderen waren erg enthousiast en hebben 

nog een leuke bidon gekregen waarmee ze extra veel kraanwater kunnen drinken. 

 

KijkKunstvoorstelling voor de groepen 1-2 
Vanmiddag hadden onze kleutergroepen een voorstelling 

in onze theaterzaal van Kijkkunst. De voorstelling ging over 

bang zijn, terwijl dat helemaal niet nodig is. Soms gaat je 

fantasie dingen bedenken die niet echt zijn! De grote 

reuzenvrouw bleek een heel aardige vrouw te zijn, met wie 

het jongetje gezellig bij kon kletsen. 

 

De kinderen hebben vol enthousiasme en concentratie 

naar de voorstelling gekeken. 

 

Deze vertelvoorstelling met prachtig decor, is gebaseerd op 

het gelijknamige prentenboek van Geert de Kockere. 

 



Politieonderzoek geparkeerd 
Zoals u waarschijnlijk nog weet, is er vorig schooljaar ingebroken in de school. Hierbij 

werd de opbrengst van de sponsorloop ontvreemd. De politie is toen direct gestart 

met een onderzoek. We hebben inmiddels terugkoppeling gekregen van de politie, 

die helaas aangaf dat de zaak geparkeerd is. Alleen als er nieuwe informatie 

opduikt, zal de zaak heropend worden.  

 
 

Zwangerschapsverlof  
Vanaf de kerstvakantie gaan juf Sanne en juf Amber met zwangerschapsverlof. 

 

Juf Sanne wordt tijdens haar verlofperiode vervangen door juf Fanny van Dormolen. 

Juf Fanny is voor ons een oude bekende. Zij heeft in het verleden meerdere jaren op 

de Johannesschool gewerkt. In de tussentijd heeft zij binnen SKOP op de Mariaschool 

gewerkt. Als het verlof dichterbij komt, zal zij zich via de nieuwsbrief nog verder aan u 

voorstellen. 

 

Voor het verlof van juf Amber zijn we nog op zoek naar vervanging. We hebben 

daarom een vacature. Bent u of kent u iemand die interesse heeft? We horen het 

graag!  

 

 

Vacature groep 1-2  
Met ingang van januari 2023 zoeken we een groepsleerkracht 1-2, voor ma, di, do 

en vr - wtf 0,8500.  

 

Het betreft vervanging van zwangerschapsverlof, met uitzicht op een verder 

dienstverband. 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/  
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Kernteam op school 
Sinds enige jaren is de gemeente verantwoordelijk voor bijna alle jeugdhulp. De 

casusregisseurs van het kernteam zijn de toegang tot deze hulp. De samenstelling 

van dit team bestaat uit ervaren professionals met uiteenlopende ervaring en 

expertise zoals Schoolmaatschappelijk werk.  

 

Wat doen wij? 

Vanuit het kernteam helpen wij, als Schoolmaatschappelijk werkers, mee om 

leerlingen zo gezond en veilig mogelijk op te laten groeien. En hun ontwikkeling zo 

goed mogelijk te laten verlopen.  

 

Misschien maakt de leerkracht of u als ouder, zich zorgen over uw kind. Bijvoorbeeld 

omdat hij of zij soms stil, druk, verdrietig of agressief gedrag vertoont. Wij proberen 

hier zo vroeg mogelijk op in te spelen, met u én met school. 

 

Hulp start altijd bij het helder krijgen van de vraag. Samen bekijken we wat er aan de 

hand is, wat u wilt veranderen of bereiken en wat daarvoor nodig is. Eigen kracht is 

steeds het uitgangspunt. Maar als meer ondersteuning nodig is, kunnen we dat 

inzetten: door zelf hulp te bieden of door te verwijzen naar andere vormen van 

(vrijwillige of professionele) hulp. 

 

Hoe komt u met mij in contact? 

U kunt op verschillende manieren met mij in contact komen: 

- Als  school zorgen heeft over uw kind, worden deze natuurlijk 

eerst met u besproken. Vervolgens kunnen de Intern 

Begeleider, Kwaliteitsondersteuner of zorgcoördinator in 

overleg met u contact met mij opnemen. Ik neem daarna 

contact met u op voor een kennismakingsgesprek.  

- Als u als ouders zelf zorgen heeft, kunt u deze bespreken met 

de Intern Begeleider, Kwaliteitsondersteuner of 

zorgcoördinator.  U kunt ook rechtstreeks contact met mij op 

nemen. Als we na een vrijblijvend gesprek besluiten aan uw 

hulpvraag te gaan werken, stellen we de school hiervan op de hoogte.  

 

Verder zal ik twee wekelijks op school aanwezig zijn en kunt u op dat moment ook 

langskomen. De data en tijden dat ik dit schooljaar aanwezig ben zijn: 

Op dinsdag (op de oneven weken) van 13.00-15.00 uur. 

 

Jennifer Hilgersom 

06-21000969 

j.hilgersom@pijnacker-nootdorp.nl  
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Ingezonden post 

 

De peuterspeelzaal en 3+ groep van SkippyPePijN 
Zoals u waarschijnlijk weet, zit naast onze school ook het gebouw 

van SkippyPePijN. In één van de twee lokalen zit de 

peuteropvang of wel de peuterspeelzaal. De peuterspeelzaal is 

een erg leuke aanvulling als u bijvoorbeeld al gebruik maakt van het 

kinderdagverblijf, gastouder of oma.  

 

Kinderen van 2 jaar en 3 maanden t/m 4 jaar mogen hier twee ochtenden naar toe. 

Ze leren hier spelenderwijs van alles op het gebied van lichamelijke, sociale, 

cognitieve en motorische ontwikkeling en het is een erg handige opstap naar de 

basisschool. Daarnaast is het heel erg gezellig in de groepjes van 16 peuters met 2 

juffen en een vrijwilligster. De dagen zijn dinsdag/donderdag en woensdag/vrijdag 

van 8.15 à 8.45uur t/m 12.15uur.  

 

Daarnaast is er op maandag een erg leuke 3+ groep. Daar kunt u gebruik van 

maken als uw peuter 3 jaar is en 1 keer per week naar de peuterspeelzaal wil komen 

of als extra ochtend naast uw andere groep. Ook deze groep is geschikt als 

opstapje naar de basisschool. In deze groep voelen de kinderen zich al echt wat 

groter, krijgen iets meer uitdaging en kunnen er heerlijk spelen.  

 

Alle groepen worden gedraaid door juf Rosita (die samen met juf Nicoline de 

PeuterOpstap van onze school doet) en juf Ria. Mocht u meer informatie willen, loop 

dan gerust even langs of bel 0620476118. Inschrijven kan via 

https://www.skippypepijn.nl/peuteropvang/inschrijven/. De locatie heet Quokka. 
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Speelgoedbeurs van Speelotheek Harlekino 

 

 


