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Nieuwsbrief 14, 22 april 2022 

Terugblik 
Naast het leren en werken in de klas is er gelukkig ook 

nog tijd voor andere dingen. Wat fijn dat we samen 

Pasen mochten vieren, dat de sporttoernooien weer 

georganiseerd kunnen worden en we op schoolreis 

zijn geweest!  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agenda 
 

Maandag 9 mei 

Weer naar school! 

Donderdag 12 mei  

Sponsorloop voor giro 555 

Donderdag 19 mei 

Sportdag groep 1 t/m 4 

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 

 

 
 
 

 

Een mooi Paasspel in de kerk, door 

groep 7 

Een Vossenjacht in de zon. Dank voor alle hulp, vossen! 

Groep 6 in actie bij 

schoolvoetbal 

Vogelshow in Avifauna 

Juf Sanne wordt tot ridder 

geslagen in het Archeon 



Sponsorloop  
Tijdens de Paasviering vertelde de leerlingenraad al dat we op donderdag 12 mei 

een sponsorloop organiseren voor de slachtoffers uit Oekraïne. Gisteren heeft uw 

kind een sponsorbrief mee naar huis gekregen. Het zou fijn zijn als het alle kinderen 

lukt om een of meerdere sponsoren te vinden! Misschien familieleden, buren? De 

sponsor heeft de keuze om een bedrag per rondje of een eindbedrag in te vullen op 

de sponsorbrief. Ieder bedrag is van harte welkom!  

 

Na de sponsorloop op 12 mei krijgt uw kind zijn of haar stempelkaart mee naar huis. 

Uiterlijk maandag 16 mei moet het sponsorformulier inclusief sponsorgeld worden 

ingeleverd bij de leerkracht. Tijdens de muzikale kijkavond wordt bekend gemaakt 

welk bedrag de kinderen hebben opgehaald. 

 

 

Muzikale avond 
Op dinsdag 24 mei is er een kijkavond voor alle ouders. Het wordt een 

muzikale avond met optredens van de kinderen. Samen met juf Imre 

zijn ze al hard aan het oefenen! Niet alle ouders passen tegelijk in onze 

Theaterzaal en daarom hebben we de avond verdeeld in drie 

optredens: 

 

18.30 – 19.00 uur: Optreden van groep 1-2a, 1-2b en 1c  

(Graag om 18.15 uur uw kind naar de klas brengen. U bent vanaf 18.15 uur van harte 

welkom voor een kopje koffie of thee) 

 

19.15 – 19.45 uur: Optreden van groep 3, 4 en 5 

(Graag om 19.00 uur uw kind naar de klas brengen. U bent vanaf 19.00 uur van harte 

welkom voor een kopje koffie of thee) 

 

20.00 – 20.30 uur: Optreden van groep 6, 7 en 8 

(Kinderen verzamelen om 19.45 uur in de klas. U bent van harte welkom voor een 

kopje koffie of thee) 

 

Om alle bezoekers een plekje te kunnen geven, kan ieder kind twee personen 

meenemen naar de muzikale avond.  

 

 

Avondvierdaagse van 30 mei t/m 3 juni 
De Avondvierdaagse 2022 wordt dit jaar weer georganiseerd, van maandag 30 mei 

tot en met vrijdag 3 juni. We hopen op veel enthousiaste wandelaars van de 

Johannesschool! Op maandag 9 mei krijgt uw kind het inschrijfformulier mee naar 

huis. Op vrijdag 13 mei willen we de formulieren graag weer terug, zodat we bijtijds 

weten hoeveel kinderen mee zullen lopen.  
 

 

Psst… vaders! 
Psst… vaders! We willen u voor de zekerheid even laten weten dat de kinderen in 

groep 7 en 8 geen moederdagcadeautjes meer maken op school. 

 

 



Juf Mijke weer terug 
Na de meivakantie is juf Mijke weer terug van haar zwangerschapsverlof en zal zij 

haar werkzaamheden als Intern Begeleider weer hervatten, op de dinsdag en 

vrijdag.  

 

 

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.    

 

  

mailto:mr@johannesschoolpijnacker.nl


Terugkijk-link Webinar 'Omgaan met social media' 
Afgelopen dinsdagavond was de online SKOP-ouderavond ‘Omgaan met Sociale 

media’. Heeft u het webinar gemist, maar wilt u het alsnog graag zien? De terugkijk-

link blijft nog een week geldig vanaf vandaag:  

https://rv-

webdiensten.webinargeek.com/watch/replay/1331614/7b5848b94dd3039a524cf1e

eca7d4dc7/, 

In de bijlagen bij deze nieuwsbrief vindt u nog twee documenten, passend bij het 

webinar. 

 

 

Tot slot 

 
 

 

  

https://rv-webdiensten.webinargeek.com/watch/replay/1331614/7b5848b94dd3039a524cf1eeca7d4dc7/
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Ingezonden:  

Aanmelden kinderen en jongeren voor Vakantiemaatje 2022 
Jong Perspectief biedt dit jaar opnieuw het project Vakantiemaatjes aan. 

In het project Vakantiemaatjes onderneemt een vrijwilliger (minimaal drie weken van 

de zomervakantieperiode) leuke activiteiten met het kind of de jongere. De 

vrijwilliger spreekt 1 á  2  keer per week af, ca. 3 uur.  Het project 

Vakantiemaatjes richt zich met name op kinderen in de leeftijd van 6 tot 14 jaar.  

 

Met het project Vakantiemaatjes geeft Jong Perspectief kinderen in kwetsbare 

gezinnen de kans om een mooie zomervakantie te beleven. Het zorgt voor 

individuele aandacht voor het kind en ontlast tegelijkertijd de ouders in een 

kwetsbare periode.  

 
Aanmelden  

Zowel ouders als verwijzers kunnen een kind of jongere aanmelden. Aanmelden kan 

via https://www.jongperspectief.nl/vakantiemaatjes  en kan tot 10 juni 2022. 

Zodra we de aanmelding ontvangen hebben, nemen we contact op om de 

aanvraag te bespreken. Vervolgens gaan we op zoek naar een geschikt 

vakantiemaatje. Er is ruimte voor maximaal 45 vakantiemaatjes. We kunnen 

ongeveer 15 kinderen per werkgebied ( Zoetermeer, Lansingerland of Pijnacker-

Nootdorp) een vakantiemaatje aanbieden. 

 

Criteria voor aanmelden  

-Kind of jongere is woonachtig in Zoetermeer, Lansingerland of Pijnacker-Nootdorp  

-De kinderen uit het gezin zijn niet in de gelegenheid om op vakantie te gaan door 

het ontbreken van financiële middelen en/of de gezinssituatie (kwetsbare gezinnen, 

overbelasting ouders).  

-Het kind is begeleidbaar en te koppelen aan een vrijwilliger (geen ingewikkelde 

gedragsproblematiek).   

 

Informatie  

Twijfel je of Vakantiemaatje passend is of wil je meer informatie? Neem gerust 

contact met ons op door te mailen of te  bellen: info@jongperspectief.nl / 079-

7502233 .  

 

https://www.jongperspectief.nl/vakantiemaatjes
mailto:info@jongperspectief.nl

