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Versoepelingen van maatregelen 
Zoals gebruikelijk, hebben wij met de directeuren 

van de SKOP-scholen de genoemde 

versoepelingen besproken naar aanleiding van 

de persconferentie van afgelopen dinsdag. Wij 

zijn blij met de geschetste verwachting dat het 

aantal besmettingen verder zal afnemen en 

daardoor weer veel versoepelingen doorgevoerd 

kunnen worden. Bij deze nieuwsbrief vindt u een 

brief van onze directeur-bestuurder over de 

versoepelingen, die we (grotendeels na de 

voorjaarsvakantie) in kunnen voeren.  

 

Hieronder leest u -aanvullend op de brief van 

Henk Hooijmans- welke maatregelen we op 

schoolniveau al vóór de voorjaarsvakantie 

kunnen versoepelen en welke erna. 

 

Versoepelingen vóór de voorjaarsvakantie 

Rapportgesprekken weer op school 

Komende week staan de rapportgesprekken 

gepland voor groep 3 t/m 6. Deze gesprekken mogen nu gelukkig weer 

plaatsvinden op school. We vinden het fijn dat we u weer mogen ontvangen en een 

persoonlijk gesprek met u kunnen voeren! De leerkrachten ontvangen u voor het 

gesprek dan ook graag in het lokaal van uw kind. Het blijft wel mogelijk om het 

gesprek via Teams te voeren. Als u het gesprek komende week alsnog graag via 

Teams wilt voeren, wilt u dat dan aan de leerkracht laten weten? Zonder bericht 

gaan we ervan uit dat u voor het gesprek naar school zult komen. In de school moet 

-tot de voorjaarsvakantie- nog een mondkapje gedragen worden in de gangen.  

 

Carnaval 

Het gescheiden houden van de groepen is 

sinds de versoepelingen per direct niet meer 

noodzakelijk. En daarom vieren we 

donderdagmiddag 24 februari gezellig 

Carnaval in de school!  

 

Alle kinderen mogen 24 februari verkleed naar 

school komen. De oudervereniging zorgt voor 

een lekkere traktatie voor alle kinderen om te 

vieren dat we eindelijk weer iets mogen vieren 

in de school! 

Agenda 
 

Vrijdag 18 februari  

Rapporten groep 3 t/m 7 mee naar huis 

21 t/m 24 februari 

Rapportgesprekken groep 3 t/m 6 

Donderdag 24 februari 

Carnaval, verkleed naar school! 

Vrijdag 25 februari  

Studiedag, alle leerlingen vrij 

26 februari t/m 6 maart 

Voorjaarsvakantie 

7 t/m 11 maart  

Kamp groep 8 

Vrijdag 11 maart 

Rapporten groep 1-2 mee naar huis 

21 t/m 25 maart 

Rapportgesprekken groep 1-2 

Rapportgesprekken groep 7 

 

 

 
 
 
 

 



 

Versoepelingen ná de voorjaarsvakantie 

Brengen en halen   

De afgelopen twee jaar hebben wij gezien dat de kinderen heel zelfstandig kunnen 

zijn als ze de kans en ruimte hiervoor krijgen. We hebben dat als een mooie 

ontwikkeling ervaren. De kinderen kunnen deze zelfstandigheid prima aan en zijn er 

inmiddels aan gewend. Daarom continueren we het brengen tot de deur ook na de 

voorjaarsvakantie. Soms echter zijn er dringende of persoonlijke mededelingen die u 

graag zelf met de leerkracht deelt en daarvoor mag u even met uw kind meelopen 

tot de deur van het lokaal. Ook voor het brengen van een traktatie voor de 

verjaardag van uw kind mag u meelopen tot de klas.  

 

Vrijdag Theater, vieringen, inloopochtenden, sportdagen en nog veel meer 

Na de voorjaarsvakantie mogen we gelukkig weer allerlei activiteiten binnen en 

buiten de school organiseren! In de agenda op Social Schools kunt u de data vinden 

voor onder andere het Vrijdag Theater, vieringen en inloopochtenden. Kijkmiddagen 

voor eindpresentaties van Blink worden per groep gepland en daar wordt u te zijner 

tijd door de leerkrachten verder over geïnformeerd.  

 

De Paaswerkgroep is al van start gegaan met de 

voorbereidingen voor de Paasviering. Op 

donderdag 14 april vieren we graag van 13.00 tot 

14.00 uur samen met onze leerlingen én met u 

Pasen in de Joannes de Dooperkerk in het centrum 

van Pijnacker. Zet u de datum alvast in uw 

agenda?  

 

Nieuwe kleuters  

Nieuwe kleuters mogen twee keer naar de klas gebracht worden door beide ouders 

om even een kijkje te nemen in de klas.  

 

Jassen en tassen weer op de kapstok 

Na de voorjaarsvakantie hangen alle groepen hangen hun jassen weer op de 

kapstok en leggen hun tassen in de gele bakken onder de kapstok. Om 8.20 uur 

gaat de school open en om 8.30 uur gaan de deuren bij de ingangen weer dicht. 

Kinderen die te laat zijn, moeten even omlopen naar de hoofdingang en daar 

aanbellen.  

 

Kunt u thuis een schoolbureau goed gebruiken? 
Op school worden binnenkort enkele bureaus vervangen. Kunt 

u zo’n bureau (zie foto) goed gebruiken? Stuurt u dan even een 

mail naar suzannehoogeveen@johannesschoolpijnacker.nl. Juf 

Suzanne zal dan contact met u opnemen wanneer het bureau 

opgehaald kan worden.  

 

Tot slot  
Wist u al dat u de Johannesschool kunt volgen op Facebook, Twitter en Instagram?  

We zijn op Facebook te vinden via Johannesschool Pijnacker. Op Twitter en 

Instagram via @JohannesSKOP.  

  

mailto:suzannehoogeveen@johannesschoolpijnacker.nl


Ingezonden: 3+ groep van SkippyPePijN 
Naast de Johannesschool zit de peuteropvang van 

SkippyPePijN.  

 

Op dinsdag/donderdag en op woensdag/vrijdag 

verwelkomen juf Ria en  

juf Rosita steeds 16 kinderen van 2.3 maanden t/m 4 

jaar. We helpen de kinderen met verschillende 

aspecten van hun ontwikkeling zoals sociaal, 

cognitief, motoriek en praten. Dit doen we aan de 

hand van wisselende thema’s die we begeleiden 

met spelletjes, activiteiten, knutsels en boeken. Op 

deze manier worden ze al een beetje voorbereid op 

de basisschool.   

 

Op maandag heeft juf Rosita ook nog een 3+ groep van 8 kinderen. Je mag naar 

deze groep als je 3 jaar bent en je bijvoorbeeld naar het kinderdagverblijf, oma/opa 

of een gastouder gaat, maar het kan ook je 3de dagdeel zijn. Deze groep is voor de 

3-jarigen een extra uitdaging. We bespreken daar elke 2 à 3 weken een leuk boek 

en doen daar allerlei activiteiten bij. Deze groep is een goede opstap naar de 

basisschool.  

 

Lijkt u dit leuk en leerzaam voor uw peuter? Kan uw peuter wat extra aandacht of 

uitdaging gebruiken? Schrijft u hem of haar dan in via de website van SkippyPePijN 

of stuur een mail naar; peuteradministratie@skippypepijn.nl 

 

 

Ingezonden: Open Hockeytraining 
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