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Ouders geven de Johannesschool een 8! 
Veel ouders hebben vóór de meivakantie de 

tevredenheidspeiling ingevuld, Dank daarvoor! Fijn 

dat u de moeite heeft genomen om de peiling in te 

vullen. De peiling geeft ons tenslotte waardevolle 

informatie op welke punten we ons onderwijs nog 

verder kunnen verbeteren. 

 

Binnenkort wordt de uitslag van de peiling besproken 

in de Medezeggenschapsraad, waarna een 

uitgebreidere terugkoppeling volgt aan u als ouders.  

 

We zijn blij om nu alvast te kunnen laten weten dat u 

de school gemiddeld beoordeelt met een 8.  U zult 

begrijpen dat we daar als team heel blij mee zijn! 
 

 

DrumTastic was fantastic! 
Eén keer per schooljaar wordt er door de Oudervereniging, dus namens alle ouders, 

een extra activiteit aangeboden. Dit jaar hadden we DrumTastic uitgenodigd voor 

een swingende drum work-out. Na een enthousiaste opening door de juffen gingen 

de kinderen per groep zelf aan de slag. Er werd druk op de fitnesballen getrommeld, 

om de ballen heen gedanst en squats met de ballen in de lucht gedaan. Per groep 

was de workshop op maat gemaakt qua muziek en oefeningen en mede daardoor 

deden de kinderen heel enthousiast mee! We kunnen terugkijken op een hele 

geslaagde dag. Ouders, bedankt voor dit geweldige cadeau! OV, bedankt voor de 

organisatie!  

 

 

  

Agenda 
 

Dinsdag 24 mei 

Muzikale kijkavond 

Woensdag 25 mei 

Studiedag, alle leerlingen vrij 

26 en 27 mei 

Vrije dagen i.v.m. Hemelvaart 

30 mei t/m 3 juni 

Avond4Daagse 

6 juni  

2de Pinksterdag, alle leerlingen vrij 

 
 
 

 



Oproep van de OV: zin om ook te helpen? 
Ben jij een ouder die het ook leuk om activiteiten voor de kinderen te organiseren, 

kom dan bij de Oudervereniging. De Oudervereniging is bijvoorbeeld betrokken de 

organisatie van de Sint-, Kerst- en Paasviering, het schoolreisje, de 

kinderboekenweek, de schoolfotograaf en de beroepspresentaties die in groep 8 

gehouden worden. Zo’n 6 keer per jaar wordt er in de avond vergaderd.  

 

Nieuwsgierig of dit wat voor jou is? Voor dit schooljaar staat er nog één vergadering 

gepland, sluit gerust een keertje aan. Spreek ons aan of stuur een mailtje naar 

ov@johannesschoolpijnacker.nl 

 

 

Oproep van de MR: vacature ouderlid     
Binnen de Medezeggenschapsraad (MR) van de Johannesschool zijn wij op zoek 

naar een enthousiaste ouder die onze MR wil komen versterken. De datum 

van toetreding is per 1 september 2022.   

 

Op de Johannesschool bestaat de medezeggenschapsraad uit twee ouders en 

twee leerkrachten. De huidige MR is als volgt samengesteld:  Judith Janssen (ouder),  

Marleen Elferink (ouder), Jacqueline Spitteler (leerkracht), Sanne Klijn (leerkracht).    

De functie komt vrij, omdat Marleen afscheid neemt als MR-lid. Haar termijn is 

afgelopen en haar kinderen gaan na volgend schooljaar naar het middelbaar 

onderwijs.     

   

Wat zijn de verantwoordelijkheden van de MR ?     

Als MR hebben we de taak relevante signalen van ouders en leerkrachten op te 

vangen en deze (pro)actief met directie en/of bestuur te bespreken. De MR is niet 

een individuele belangenbehartiger maar als er iets speelt wat impact kan hebben 

op het onderwijs, zullen wij dit gevraagd of ongevraagd met het bestuur of directie 

delen. Ook denken we mee over de oplossing. Zo heeft de MR bijvoorbeeld in de 

afgelopen periode met de directie gesproken over het onderwijs in Coronatijd, de 

besteding van de extra gelden voor het onderwijs, de tevredenheidspeiling bij de 

ouders en de toekomst van de school.     

    

De MR heeft  instemmingsrecht voor belangrijke onderdelen van het beleid. 

Daarnaast zijn er onderwerpen waarover wij adviesrecht hebben. Het is ontzettend 

leuk om vanuit deze taak mee te mogen denken met de school en de manier 

waarop het onderwijs plaatsvindt. De MR vergadert ongeveer vijf keer per jaar.     
  

Lijkt het je wat om de MR te versterken? Mail dan 

naar mr@johannesschoolpijnacker.nl. Je ontvangt dan per mail een 

kandidaatstellingsformulier. De formulieren met motivatie kun je tot en met 

woensdag 25 mei 2022 inleveren. Hebben zich meerdere kandidaten 

aangemeld, dan krijgen alle ouders de mogelijkheid hun stem uit te brengen op de 

kandidaten. Heeft slechts één persoon zich aangemeld, dan wordt deze persoon 

automatisch het nieuwe MR-lid.     
  

We kunnen jouw hulp goed gebruiken! Heb je vragen of wil je eerst met iemand uit 

de MR praten voordat je je als kandidaat aanmeldt? Dan kun je contact opnemen 

met Judith of Marleen door een mailtje te sturen naar bovengenoemd adres.    
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Ingezonden: 3+ voorstelling in CulturA & Zo 
 

 

 

Na lang wachten is het dan eindelijk zo ver! Op zaterdag 28 mei om 15:00 uur komt 

Tijl Damen in CulturA&Zo de voorstelling spelen bij het prentenboek ‘Maar eerst ving 

ik een monster’ Tijdens de Nationale Voorleesdagen was dit het Prentenboek van 

het Jaar. Helaas kon toen door de maatregelen de voorstelling niet doorgaan, maar 

nu mogen we weer!  

Niets is zo fijn als lezen voor het slapengaan. Voorgelezen worden of zelf een boek 

lezen. Eigenlijk kan Tijl er niet mee ophouden. Maar ooit moet hij toch gaan slapen. 

Misschien is hij nog niet moe genoeg? Als de gedachten in zijn hoofd nu maar eens 

rustig werden. Tijl probeert op duizend-en-een manieren om in slaap te komen. 

Een interactieve, muzikale voorstelling vol aanstekelijke liedjes, waarbij het publiek 

op allerlei manieren actief betrokken wordt en waarbij voorgelezen wordt uit 'Maar 

eerst ving ik een monster'. Kom je mee luisteren en mee zingen? 

Kaarten zijn te bestellen via www.culturaenzo.nl 

 

Za 28-05-2022, 15:00 
Genre: Theater, 3+ 
Duur: 00:45 
Grote zaal 
CulturA & Zo 
 


