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Staking op 6 november, 
studiedag wordt verplaatst  
Op woensdag 6 november gaan 

medewerkers in het basis-, speciaal- 

en voortgezet onderwijs staken. Zij 

doen dit voor minder werkdruk, 

voldoende collega’s en een fatsoenlijk 

salaris. SKOP steunt de staking en heeft 

begrip voor de medewerkers die op 

deze dag gebruik maken van hun 

stakingsrecht, zoals u kunt lezen in de 

brief van onze directeur-bestuurder, 

bijgevoegd bij deze nieuwsbrief.  

Op 6 november blijven de scholen van SKOP dicht en wordt er geen les gegeven. 

Op de Johannesschool staat op woensdag 6 november een studiedag gepland. 

Het merendeel van de teamleden heeft aangegeven op 6 november gebruik te 

willen maken van hun stakingsrecht, waardoor besloten is dat de school dicht blijft 

en de studiedag verplaatst wordt. De studiedag stond in het teken van het 

verdiepen van onze kwaliteitszorg en het expressie-onderwijs en we vinden het 

belangrijk voor de schoolontwikkeling om hier aandacht aan te besteden dit 

schooljaar.  

Onze studiedag van 6 november wordt daarom verplaatst naar woensdag 22 

januari. De door de Cultuurtrein geplande teamtraining, waarvoor meerdere 

scholen zich hadden ingeschreven, is door de Cultuurtrein afgelast in verband met 

de staking en verplaatst naar woensdag 22 januari. Om die reden is 22 januari de 

nieuwe datum voor onze studiedag. De kinderen zijn hierdoor vrij die dag. 

We realiseren ons dat het verschuiven van de studiedag overlast oplevert – onze 

excuses daarvoor. Wij staken voor onze kinderen nu én in de toekomst. Zij hebben 

recht op goed onderwijs, verzorgd door enthousiaste, gekwalificeerde leerkrachten.  

 

Wij vragen uw begrip en steun voor de staking. 

 

Het team van de Johannesschool 

 
 
  

Agenda 
 

Woensdag 6 november 

Staking, alle leerlingen vrij 

Maandag 11 november, 19.30 uur 

Info-avond ouders groep 7 en 8 over het VO 

Vrijdag 15 november 

Schoolfotograaf 

19, 21 en 22 november, 8.30 – 9.30 uur 

Kijkochtenden kleuters 

Vrijdag 22 november 

Rapport groep 8 mee naar huis 

 

 

 

 
 
 
 

 



Schoolfotograaf 
Op vrijdag 15 november komt de schoolfotograaf bij 

ons op school. Dan gaan alle kinderen individueel en 

met hun groep op de foto en eventueel met broertje(s) 

en/of zusje(s) op de foto. Er is dit jaar voor een blauwe 

steigerhouten achtergrond gekozen.  

 

Nieuw: foto met alle broers / zussen van een gezin 
Nieuw dit jaar is dat wij de mogelijkheid bieden dat broertjes en zusjes die nog niet of 

niet meer op de Johannesschool zitten samen met hun broer(s) / zus(sen) op de foto 

kunnen gaan. Deze foto’s worden op 15 november vóór schooltijd gemaakt. Als u 

van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, is het noodzakelijk dat u zich daarvoor 

inschrijft via een intekenlijst. Deze intekenlijst hangt van 4 tot 12 november in de gang 

bij de onderbouw.  

 

 

 

Nieuwe website 
Aan het begin van dit schooljaar hebben we ons nieuwe 

logo in gebruik genomen. De nieuwe website was al een 

tijd in ontwikkeling, maar is afgelopen dinsdag ‘live’ 

gegaan! Neem gerust een kijkje op de nieuwe site 

www.johanneschoolpijnacker.nl! 

 
 
 

Jubileum Knabbel en Babbel / Kleurwedstrijd  
Het is feest, want de overblijfvereniging 

bestaat op 29 oktober alweer 40 jaar!              

Om dit met elkaar te vieren zullen er in de 

loop van dit jaar verschillende activiteiten 

plaatsvinden met een feestelijk tintje.  

Afgelopen dinsdag 29 oktober zijn we gestart met een kleurwedstrijd waarbij mooie 

prijzen te winnen zijn. De kinderen kunnen de tekening tot 15 november bij de 

leidsters inleveren. Er zijn verschillende prijzen per leeftijdscategorie. Dus doe mee!!  

    

 

 

http://www.johanneschoolpijnacker.nl/


 


