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Informatieavonden 
Afgelopen dinsdag was er veel belangstelling voor 

de informatieavond voor groep 3 t/m 8. Wat is het 

fijn om u weer in de klas te mogen ontvangen en 

weer ‘live’ een informatieavond te kunnen houden! 

 

Vanavond is de informatieavond van de groepen 

1-2, van 18.30 – 19.30 uur. We hopen dat ook 

vanavond veel ouders aanwezig zullen zijn! 

 

 

Terugblik studiedag 
Op de studiedag van 31 augustus hebben we in de 

ochtend aandacht besteed aan het proces van 

groepsvorming in alle klassen. Dit deden we onder 

leiding van Rino Vijverberg, onze trainer van de 

Orka-aanpak. Verderop in deze nieuwsbrief  vindt u meer informatie over de 

aanpak.  

 

De middag stond in het teken van een bijzondere SKOP-

kick-off van het schooljaar. Na een inspirerend verhaal 

van Jan Terlouw aan alle 

SKOP-medewerkers kregen de 

burgemeester en de 

wethouder van onderwijs van 

de Gemeente Pijnacker-

Nootdorp een Toekomststoel 

aangeboden.  

 

De Toekomststoel -een idee 

van Jan Terlouw- staat symbool voor de generatie van de 

toekomst.  

 

Ook de Johannesschool heeft een eigen Toekomststoel 

gekregen, versierd door Daan en Hester.  

 

Deze lege stoel zetten we er vanaf nu altijd bij als er een 

vergadering of overleg is en dan zetten we in gedachte 

een kind op deze stoel… Want alle toekomstige besluiten 

gaan over de kinderen van nu!  

 

Agenda 
 

Donderdag 8 september 

Informatieavond groep 1-2, 18.30 uur 

12 en 15 september  

Inloopspreekuur groep 1 t/m 8 

12 -16 september 

Schoolbrengweek 

Woensdag 14 september 

Opschoon Actie groep 4 en 8 

Woensdag 22 september 

19.00 ALV Oudervereniging 

20.00 uur ALV Knabbel & Babbel 

Vrijdag 30 september 

Schoolfotograaf 

 

 
 
 
 

 



Groepsvorming met Orka    
De eerste weken van het schooljaar staan altijd 

in het teken van groepsvorming. In iedere groep 

is extra tijd ingepland om elkaar (beter) te leren 

kennen en worden veel kennismakings- en 

samenwerkingsspellen gedaan vanuit de Orka-

aanpak.    

   

De oefeningen en spellen worden ingezet om de superhelden te trainen. Voor iedere 

groep zijn tientallen oefeningen beschikbaar voor elke fase van groepsvorming. De 

kracht van de superheldenaanpak is dat de leerkracht tijdens de oefeningen 

feedback geeft aan de kinderen over de superhelden (keuzes) die worden 

ingezet. Wilt u meer weten over Orka? Bekijkt u dan eens het filmpje via de link 

https://www.youtube.com/watch?v=JFXAYCH3gEw. Hierin legt 

trainer Rino Vijverberg uit hoe de Orka-aanpak werkt.  

  

Orka ook thuis?  

Op de site https://www.orkatraining.nl/superheldenaanpakthuis/  

kunt u een online cursus van 15 minuten volgen, zodat u helemaal op de hoogte 

bent van de superheldenaanpak op school. Daarnaast is er ook een hoofdstuk over 

hoe u thuis de superheldenaanpak kunt gebruiken.   
 

 

Aanmelden broertjes en zusjes     
Heeft uw kind jongere broertjes of zusjes die nog niet zijn aangemeld bij ons op 

school? Wij verzoeken u om hen dan zo snel mogelijk aan te melden. We leiden 

regelmatig nieuwe ouders rond op school die hun kind graag bij ons op school willen 

plaatsen. Deze kinderen zijn natuurlijk welkom, maar broertjes en zusjes van onze 

leerlingen gaan altijd voor en daarom houden we graag een plekje voor hen vrij! U 

kunt bij juf Imke een aanmeldingsformulier vragen.   
 
 

Verlof aanvragen  
Zoals u waarschijnlijk weet, bestaat er een landelijke leerplichtwet, waarin is 

vastgelegd dat kinderen onderwijs moeten volgen. Alleen voor bepaalde 

gewichtige omstandigheden kan de directeur van de school extra verlof verlenen. 

Als u extra verlof wilt aanvragen, kunt u bij juf Imke een aanvraagformulieren 

ophalen of aanvragen. Een aanvraag voor verlof moet minimaal vier weken van 

tevoren ingediend worden. We merken de laatste tijd dat verlof vaak te laat wordt 

aangevraagd. Wilt u rekening houden met de termijn van vier weken? Uiteraard valt 

een verlofaanvraag bij een overlijden buiten deze termijn.    
 

 

Tot slot: Opschoon Actie! 
Op woensdag 14 september is het tijd voor de jaarlijkse Opschoon 

Actie door groep 4 en groep 8. Samen met een aantal leerlingen van 

de Casa-school en de Prinsenhof gaan groep 4 en 8 op pad in onze 

wijk om zwerfafval op te ruimen. Samen staan wij voor schoon! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=JFXAYCH3gEw
https://www.orkatraining.nl/superheldenaanpakthuis/


Ingezonden post 

 

 
 

 
 

 


