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Net even anders 
Dit jaar liep het even anders met de jaarlijkse 

informatieavond. Helaas konden we u niet allemaal 

in de klas ontvangen dit keer. De leerkrachten zijn 

daarom aan de slag gegaan om alle informatie via  

een filmopname met u te delen. We hopen dat u de 

tijd heeft gevonden om de presentaties te bekijken 

en alles te horen over het nieuwe leerjaar. En mocht 

u nog vragen hebben, kunt u natuurlijk altijd even 

contact opnemen met de leerkracht van uw kind! 
 
 
 
Educatief cadeau van de OV 

Vandaag zijn alle kinderen én leerkrachten enorm 

verwend! We mochten namelijk genieten van het 

educatieve cadeau dat we via de Oudervereniging 

van u allemaal hebben gekregen: lesbezoeken van 

Exotus Serpenti! Iedere groep kreeg exotische dieren 

op bezoek, zoals een gekko, een slang en een 

schildpad.  

 

De medewerkers van Exotus Serpenti hebben de 

kinderen veel verteld over alle dieren. Het was een 

bezoek om van te genieten, van te leren en soms…  

een beetje van te griezelen!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Agenda 
 

Vrijdag 18 september 

Opschoon Actie groep 4 en 8 

Woensdag 23 september 

Groep 2 vrij 

Donderdag 24 september 

ALV’s Knabbel en Babbel en OV 

Vrijdag 25 september 

Helaas géén Vrijdag Theater… 

Maandag 28 september 

Opening Kinderboekenweek 

Woensdag 30 september 

Show Mad Science, groep 3 t/m 8 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Kijk nou! De kinderen van groep 1-2A zijn 

zelf een schildpad geworden! 



Terugblik studiemiddag O21  
Woensdagmiddag waren alle kinderen lekker vrij, maar als team hebben we hard 

gewerkt tijdens onze studiemiddag. Onder leiding van O21 Onderwijsadvies hebben 

we ons verdiept in de trends in het onderwijs op gebied van onderwijs met ICT.  

 

We hebben samen met O21 de trends doorgenomen en hebben deze verbonden 

aan de onderwijspraktijk en de huidige visie van de school. Komende tijd zullen we 

kijken welke bouwstenen we wel (of juist niet) willen verwerken in ons ICT-beleidsplan, 

aansluitend op onze visie op onderwijs met ICT. We kijken terug op een inspirerende, 

leerzame en toekomstgerichte studiemiddag! 
 
 
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? Op dit filmpje legt trainer Rino 
Vijverberg uit hoe de Orka-aanpak werkt: https://youtu.be/VPA1VTTLnKc 
 

Op dinsdag 22 september verzorgt Rino Vijverberg een Orka-training voor de 

medewerkers van onze overblijfvereniging Knabbel en Babbel én voor onze nieuwe 

collega’s. Zo is de superheldenaanpak straks overal in de school terug te vinden! 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

De kleuters lopen door elkaar met hun 

hand in de lucht. Als ze elkaar aanspreken 

geven ze een high five en stellen elkaar 

een vraag. Zo durven ze elkaar aan te 

spreken én leren ze elkaar beter kennen! 

 

Het papiertje in groep 5 wordt steeds kleiner… 

Kan het nog gevangen worden door een ander? 

Best lastig! Maar als je elkaar helpt, lukt het zeker. 

 

https://youtu.be/VPA1VTTLnKc


ALV Knabbel en Babbel en Oudervereniging 
Graag nodigen wij u uit voor de  Algemene Ledenvergaderingen van 

overblijfvereniging Knabbel en Babbel en van de Oudervereniging op donderdag 24 

september in de Viertonde van de Johannesschool. 

 

De ALV van Knabbel en Babbel vindt plaats om 19.15 uur. Aanmelden graag via 

tso.knb@gmail.com. 

 

De ALV van de Oudervereniging vindt plaats om 20.00 uur. Aanmelden graag 

via ov@johannesschoolpijnacker.nl 

 

We vragen u zich vooraf aan te melden, zodat we weten hoeveel ouders we 

kunnen verwachten i.v.m. het inrichten van de ruimte op 1,5 meter afstand. 

 
 
Vrijdag Theater 
Corona gooit her en der nogal wat roet in het eten… Nu we geen ouders in de 

school mogen ontvangen, kunnen we u helaas ook niet ontvangen bij het Vrijdag 

Theater. Het Vrijdag Theater van 25 september gaat niet door. Per keer zullen we de 

situatie opnieuw bekijken, in de hoop dat andere geplande Vrijdag Theaters later dit 

jaar wél door kunnen gaan! 

 
 
Mad Science 

Op 30 september komt een van de Mad Science 

professoren een spectaculaire show op 

de Johannesschool geven, voor groep 3 t/m 8! Alle 

kinderen die een flyer mee naar huis krijgen, kunnen zich 

voor de naschoolse cursus inschrijven. 

 

De kinderen worden vanaf 3 november zes weken lang 

iedere dinsdag meegenomen in de wondere wereld van 

experimenten, proefjes en demonstraties!  Elke week staat 

een nieuw thema centraal en zal de professor de 

wetenschap en techniek die daarachter zit uitleggen.  

 

Natuurlijk gaan de kinderen ook zelf aan de slag als echte wetenschappers! LET OP! 

De inschrijftermijn is van korte duur! Inschrijven kan vanaf 21 september t/m 11-10-

2020 en vol=vol.  Nu al nieuwsgierig? Bekijk hier de lessen of klik vanaf 21 september 

op het inschrijfformulier. 

 
 
Schoolkalender in de kalender van uw telefoon 
Wist u dat u de schoolkalender van Social Schools eenvoudig toe kunt voegen aan 

de kalender van uw telefoon? Als u in de app naar de agenda gaat, kunt u zich bij 

‘opties’ abonneren op de kalender. Op die manier verschijnen de activiteiten uit de 

schoolkalender automatisch ook in de kalender van uw telefoon.  

  

mailto:tso.knb@gmail.com
mailto:ov@johannesschoolpijnacker.nl
https://magazine.mad-science.nl/wetenschapinbeweging/home/
https://inschrijven.mad-science.nl/


Tot slot een reminder 

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de 

Johannesschool toestemming nodig voor het publiceren van beeldmateriaal van 

leerlingen. Binnen het platform van Social Schools kan het gaan om het gebruik van 

beeldmateriaal binnen de community, de website van de school en 

eventueel social media als Facebook of Twitter. Van groot belang dus dat het goed 

geregeld is!  

  

Via Social Schools kunt u eenvoudig uw beeldvoorkeuren invullen en aangeven 

waar u wel of geen toestemming voor geeft. We zouden het fijn vinden als u uw 

voorkeuren invult in de app. Alvast bedankt!  
 

 

 

 


