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Thuiswerk bij thuisquarantaine 
Zoals afgelopen persconferentie weer werd 

benadrukt, loopt het aantal Corona-besmettingen 

in de samenleving weer op. We merken gelukkig 

dat u als ouder goed alert bent op Coronaklachten 

bij uw kind(eren) en bij twijfel vaak laat testen. Dank 

daarvoor! Mede door uw alertheid op klachten bij 

uw kind blijft het aantal besmettingen op school 

zeer beperkt en hoeven er tot nu toe geen groepen 

in quarantaine. Laten we samen proberen dat zo te 

houden! 
 

Het is helaas onvermijdelijk dat enkele leerlingen af en toe thuis moeten blijven of 

langere tijd in thuisquarantaine moeten. Om te voorkomen dat de 

kinderen teveel achterstand oplopen, verzorgen we vanaf de derde dag 

afwezigheid een pakketje thuiswerk of (vanaf groep 5) werk via Snappet. Zo kunnen 

de kinderen die volgens de richtlijnen thuis moeten blijven op die manier zo goed 

mogelijk bijblijven met de klas.  
 

We zullen dit als volgt organiseren:  

Groepen 1 t/m 4  

Als uw kind volgens de richtlijnen thuis moet blijven en langer dan drie dagen niet 

naar school kan, neemt de leerkracht contact met u op om te overleggen wat uw 

kind thuis aan schoolwerk kan doen.  

 
Groepen 5 t/m 8 

Op het moment dat uw kind volgens de richtlijnen thuis moet blijven, maar hij of zij 

wel in staat is om schoolwerk te maken, kunt u (vóór 8.00 uur ’s ochtends!) 

via Social Schools aan de leerkracht vragen welke Snappet-lessen die dag gemaakt 

kunnen worden. De leerkracht zal daarna -zo snel als mogelijk, maar vaak pas ná de 

opstart van de dag in de klas- op uw bericht reageren. Daarnaast mogen de 

kinderen op deze dagen in de werkpakketten werken die voor hen klaarstaan.  

 

Als uw kind langer dan drie dagen niet naar school kan, zullen de leerkrachten ook 

momenten verzorgen waarop uw kind via zijn of haar Teams-account mee kan doen 

met een instructie in de klas en / of een kletsmomentje met klasgenoten. De 

wachtwoorden en manier van inloggen voor Teams en Snappet zijn hetzelfde als 

vorig schooljaar.  

 
 

  

Agenda 
 

Vrijdag 12 november 

Lootjes trekken groep 5 t/m 8  

Géén Vrijdagtheater…  

Maandag 22 november 

19.00 uur, (online?) informatieavond 

groep 7 en 8 over het VO 

 

 

 
 
 
 

 



Adviezen GGD en communicatie 
Op dit moment is het beleid van de GGD dat klassen bij een enkele besmetting niet 

direct in quarantaine hoeven te gaan. Of een klas wel of niet in quarantaine moet 

en met welke maatregelen een klas te maken krijgt is maatwerk en kan dus 

verschillen. Dit is onder andere afhankelijk van de datum van testen, de leeftijd van 

de kinderen en het totaal aantal positief geteste personen in de klas (alleen GGD-

testen tellen mee). 

 

Voor wat betreft de communicatie betekent dit dat we als school pas 

communiceren op het moment dat GGD Haaglanden ons dit adviseert en alleen de 

informatie delen die GGD Haaglanden ons heeft aangereikt. Blijf het als ouders dus 

altijd melden als uw kind vanwege Corona of Corona-gerelateerde klachten niet op 

school aanwezig kan zijn en laat de kinderen conform het advies door GGD 

Haaglanden testen op het moment dat er twijfels zijn over de gezondheid. 

 

Natuurlijk begrijpen we maar al te goed dat er tussen u als ouders onderling contact 

is over (mogelijke) besmettingen. Toch willen we vragen om in de communicatie 

over dit onderwerp enigszins terughoudend te zijn. Persoonlijke informatie hoeft, kan 

en mag nu eenmaal niet zomaar gedeeld worden. Als school hebben we na 

meerdere besmettingen in de groep altijd contact met de GGD, werken we met de 

officiële aantallen en data en communiceren wij op basis van de adviezen en de 

richtlijnen na deze afgestemd te hebben met (de artsen van) GGD Haaglanden. Op 

het moment dat er geen brieven verstuurd zijn na een besmetting in de groep, kan 

het dus zijn dat GGD Haaglanden heeft aangegeven dat er vooralsnog niets extra’s 

aan informatie gedeeld moet worden. Vanzelfsprekend maken we hier als school 

ook altijd een eigen afweging in. 

 

Inloopochtenden 
In de week van 15 november staan inloopochtenden gepland. Of die door kunnen 

gaan, hangt af van de maatregelen waartoe het kabinet al dan niet besluit op 

vrijdag 12 november. We laten u nog weten of de inloop door kan gaan.  

 

Vrijdag Theater 
We hebben besloten het Vrijdagtheater van 12 november niet door te laten gaan. 

We kunnen op dit moment bij de optredens geen ouders ontvangen vanwege het 

dringende advies voor de onderlinge 1,5 meter afstand. Ook willen we zoveel als 

mogelijk voorkomen dat de kinderen van verschillende groepen elkaar aansteken 

met verkoudheden. Bij verkoudheidsklachten hoeft er weliswaar geen sprake te zijn 

van Corona, maar de kinderen krijgen alsnog wel het advies zich te laten testen. 

Tijdens het wachten op de uitslag moeten ze thuis blijven en lopen ze onderwijs mis. 

Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. Kortom, we nemen het zekere voor het 

onzekere en laten het Vrijdagtheater niet doorgaan.  

 

Informatieavond groep 7 en 8  
Op maandag 22 november om 19.00 uur is de informatieavond voor de ouders en 

verzorgers van groep 7 en 8 over het voortgezet onderwijs. Afhankelijk van de 

ontwikkelingen rond Corona-maatregelen vindt de informatieavond op school 

plaats of online, dat besluit nemen we later. Zet u de datum alvast in uw agenda? 
 



Even voorstellen…! 
Beste ouders, verzorgers, 

Mijn naam is Sandra 't Hart. De komende maanden werk ik op de 

Johannesschool als vervangend Intern Begeleider voor de onderbouw 

(groep 1 t/m 4). 

In deze functie organiseer ik de zorg voor leerlingen, begeleid ik 

leerkrachten en voer ook gesprekken met ouders en externen. 

Ik ben hier nu 2 weken aan het werk en heb het naar mijn zin; aardige 

collega's, leuke kinderen en een fijne sfeer! 
 

 
Oproep en nieuws van de Sinterklaas werkgroep 
De pepernoten liggen al een tijd in de schappen, maar nu is het 

eindelijk zo ver... Binnenkort komt Sinterklaas weer in het land!   

  

Zet u de volgende zaken alvast in uw agenda?  

Vrijdag 12 november: Lootjes trekken voor de surprises in groep 5 

t/m 8. Het bedrag per lootje wordt €4,50 tot €5,00. Denkt u alvast 

na met uw kind over een passend cadeau om op het lootje te 

zetten? Mocht u geen budget hebben om een cadeautje aan te 

schaffen, laat dit alstublieft even weten aan juf Imke, dan wordt 

er gezocht naar een oplossing.   

 

Woensdag 1 december: Surprises inleveren.  

 

Vrijdag 3 december: Sinterklaasfeest op school. Hopelijk kunnen we met de gehele 

school de binnenkomst van Sinterklaas vieren! We hebben alleen nog één 

probleem... Hoe wordt Sinterklaas die dag vervoerd? Vraag aan u: Bent u in het bezit 

van een opvallend voertuig? Of misschien kent u iemand met een cabrio, 

truck, oldtimer of iets anders? Dan horen wij het graag via 

Lisaagter@johannesschoolpijnacker.nl  Op 3 december zijn de leerlingen om 12:00 

uur vrij.   

  

Wij hopen dat de strooipieten nog langs kunnen komen deze periode en dat wij 

onze schoen mogen zetten! Wordt vervolgd...  

 

 
Succesvolle spaaractie! 
Wat een bof! U heeft tijdens de Kinderboekenweek 

zoveel bonnen van Boekhandel Van Atten bij 

elkaar gespaard dat we daarvan weer mooie 

nieuwe boeken konden kopen. De kinderen 

hadden samen met de leerlingenraad en de 

leerkrachten al een wensenlijstje gemaakt. Deze 

leuke boeken komen erbij in onze 

schoolbibliotheek! 
 

 

mailto:Lisaagter@johannesschoolpijnacker.nl


 

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. 

 
 
  



Ingezonden: Speelgoedbeurs Harlekino  
Op zaterdag 6 november van 9:30-16:00 uur 

organiseert Speelotheek Harlekino alweer voor de 

27e keer een grote speelgoedbeurs. Ditmaal op 

een nieuwe locatie namelijk het Denksporthuis in 

Pijnacker Noord op de Thorbeckelaan 

82A. Iedereen kan hier speelgoed kopen en 

verkopen. De toegang tot de beurs is zoals altijd 

gratis!  

 

In deze tijd waarin duurzaamheid belangrijk is, is 

deze beurs een ideale plek om er voor te zorgen dat speelgoed hergebruikt 

wordt. Al vele jaren is de beurs van Harlekino dé plek waar allerlei mooi 

speelgoed, zoals babyspeelgoed, spellen, poppen, buitenspeelgoed, 

verkleedkleding, Lego, Playmobil en meer, een 2e of zelf 3e eigenaar krijgt. Er kan dit 

jaar digitaal (met QR code) worden betaald, maar ook weer met PIN of contant.  

 

Nieuw dit jaar zijn de tijdsloten voor het kopen van speelgoed. Dit doen we om de 

drukte te spreiden. Via de website (www.speelotheekharlekino.nl) kunt u een tijdslot 

reserveren voor zaterdag 6 november tussen 9:30 en 14:00. Van 14:00 tot 16:00 is er 

vrije inloop en kunt u dus zonder reservering langs komen.  

Voor de speelgoedbeurs kunnen we nog hulp gebruiken. Mail ons als je wilt helpen 

via speelgoedbeurs.harlekino@live.nl   

Volg voor het laatste nieuws over de beurs ons ook 

via Facebook.com/speelharlekino  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Voor uw informatie: 

Speelotheek Harlekino is een stichting met als doel het spelplezier en de 

spelontwikkeling van kinderen te bevorderen, alsmede om kinderen kennis te laten 

maken en te laten experimenteren met speelgoed. De organisatie van de 

speelotheek en ook van de speelgoedbeurs is volledig in handen van vrijwilligers. 

Van de opbrengst van de beurs gaat een deel naar Speelotheek Harlekino, die 

hiervan weer nieuw speelgoed kan aanschaffen voor de uitleen. Voor meer 

informatie verwijzen we u naar onze website www.speelotheekharlekino.nl.  

 

 
Ingezonden: CulturA & Zo, Theatervoorstelling Jeugd (4+) 
Kom op woensdag 10 november naar de voorstelling SOEP! in CulturA&Zo in 

Nootdorp. SOEP! is een beeldende voorstelling met een grote dosis humor, die alle 

zintuigen prikkelt. Met de verhalen van oma gaan Milan en Marijn op reis. Ze 

ontdekken de landen van de oorsprong van ons eten. Een tocht met bootjes van 

uien en vliegende knoflook; ze reizen door een bos van broccoli. Duik mee in de 

geschiedenis en reis naar de uithoeken van de wereld waar je eten vandaan komt. 

Tijdens de voorstelling ontstaan er met behulp van de camera op het scherm 

landschappen van de producten die ook in de soep verdwijnen. Er wordt echt 

gekookt en de kinderen mogen ook echt proeven! Komt de SOEP af? En is die 

lekker? Kijk en proef mee! 

 

Wo 10-11-2021, 15:00 uur, Duur: 01:00, CulturA & Zo, Grote zaal.  

 

Kaartjes zijn te koop via https://www.culturaenzo.nl/agenda 

http://www.speelotheekharlekino.nl/
mailto:speelgoedbeurs.harlekino@live.nl
http://www.facebook.com/speelharlekino
http://www.speelotheekharlekino.nl/
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Ingezonden: Vriendjes en vriendinnetjesmiddag Jong Haaglanden 

 

 
 
 


