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Hoera! De school weer open! 
Gelukkig werd op 3 januari besloten dat de 

scholen weer open mochten. Fijn dat we alle 

kinderen afgelopen dinsdag weer konden 

begroeten. Samen leren, werken en spelen is 

tenslotte voor iedereen zoveel fijner vanuit de klas 

dan vanachter een computer! 

 

 

Terugblik studiedag 
Afgelopen maandag hadden de kinderen nog 

één dagje extra kerstvakantie, maar op school 

werd er op afstand en online al hard gewerkt door het team. We zijn aan de slag 

gegaan met ons woordenschatonderwijs, met een introductie van een nieuwe 

methode voor onder andere mediawijsheid en we hebben online trainingen 

gevolgd over leesbevordering, referentieniveaus en Expliciete Directe Instructie. Tot 

slot was er nog tijd om de nieuwe thema’s voor de groepen 1-2 en voor Blink Wereld 

voor te bereiden. Een productieve en leerzame dag! 

 

 
Superheldenaanpak 

Zoals u weet, werken we op school met de 

Superheldenaanpak, waarmee onze leerlingen leren 

om stevig in hun schoenen te staan én tegelijkertijd 

oog te hebben voor een ander.  

 

De superheldenaanpak is in juni 2021 erkend en 

opgenomen in de databank Effectieve 

Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut 

(NJI), waarmee de aanpak ook in te zetten is als 

Gezonde School-activiteit op het onderwerp Welbevinden. Om die reden heeft 

Gezonde School gevraagd of we mee wilden werken aan een interview, om andere 

scholen te informeren over de Superheldenaanpak.  

 

Het interview is te lezen via onderstaande link: 
https://gezondeschool-inspiratie.nl/inspiratie/superhelden-aanpak-is-verweven-in-schooldag 

 

 

  

Agenda 
 

Dinsdag 18 januari 

19.00 uur overleg Oudervereniging 

Woensdag 19 januari  

Groep 2 vrij 

20.00 uur GMR-vergadering 

Maandag 24 januari 

Start instroomgroep 1C 

Woensdag 26 januari 

Start Nationale Voorleesdagen 

 
 
 
 

 

https://gezondeschool-inspiratie.nl/inspiratie/superhelden-aanpak-is-verweven-in-schooldag


Vakantieregeling 2022-2023 
De vakantiedata voor het schooljaar 2022-2023 zijn als volgt: 

 

 
Reminder betalen Ouderbijdrage 
De Oudervereniging organiseert door het jaar heen diverse activiteiten en uitjes voor 

de leerlingen. Velen van u hebben de ouderbijdrage daarvoor reeds betaald, 

waarvoor u enige tijd geleden via Social Schools een betaalverzoek heeft 

ontvangen van de Oudervereniging. Als u de bijdrage nog niet heeft overgemaakt, 

ontvangt u daarvoor binnenkort via Social Schools opnieuw een verzoek.  
  

Voor vragen met betrekking tot het betalen van de ouderbijdrage kunt u terecht bij:  

Joline van Viegen  (penningmeester), 

mail:  penningmeesterov@johannesschoolpijnacker.nl  

 

 
Tot slot:  
Hoera! Thijs is geboren! 
Op 2 januari is Thijs geboren, de zoon van juf Mijke en haar man Jos 

en broertje van Eva. Gefeliciteerd!  

 

We wensen Thijs, samen met zijn papa en mama en zus, een 

stralende toekomst toe!  
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