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Nieuwsbrief 14, 8 april 2021 

Terugblik op de paasviering 
Wat hebben we een gezellige paasviering gehad 

vorige week. Een lekker ontbijtje of lunch in de 

klas, luisteren naar het paasverhaal, Paasgym van 

meester Roel of meester Gerben en eitjes zoeken 

in de klas. Fijn dat we binnen de maatregelen een 

manier hebben gevonden om een heel gezellige 

viering te organiseren!  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agenda 
 

Vrijdag 16 april 

Studiedag, alle leerlingen vrij 

Dinsdag 20 en woensdag 21 april 

IEP-toets groep 8 

24 april – 9 mei 

Meivakantie 

13 en 14 mei 

Hemelvaart, leerlingen vrij 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Heerlijke ontbijtjes overal en 

daarna… eitjes zoeken! 

De versiering in school is omgebouwd van 

Pasen naar Lente, zodat we er gezellig 

wat langer van kunnen genieten! De 

bewoners van de Weidevogelhof zijn 

vorige week verrast met de zelfgemaakte 

bloemen van onze leerlingen.  



Drie keer leuk baby-nieuws! 
Niet één, niet twee, maar drie van onze leerkrachten 

verwachten een baby! Eerst vertelde meester Gerben het leuke 

nieuws dat hij in september vader wordt, daarna vertelde juf 

Jacqueline dat ook zij in september een kindje verwacht en in 

oktober zal de baby van juf Marcella geboren worden. 

Gefeliciteerd! We wensen hen allemaal veel voorpret! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Communicatie rond quarantaine  
Afgelopen vrijdag, op Goede Vrijdag, kregen we bericht van het scholenteam van 

de GGD dat twee groepen in quarantaine moesten. Gelukkig hebben de positieve 

besmettingen in groep 1-2B en groep 7 zich niet verder verspreid en zijn de meeste 

kinderen na een negatieve testuitslag inmiddels weer terug op school.  

 

Mocht het nogmaals nodig zijn dat een groep in quarantaine gaat, krijgen de 

ouders van de betreffende groep een spoedbericht via Social Schools met daarin 

informatie over de benodigde maatregelen. De ouders van andere groepen krijgen 

een niet-spoedbericht in Social Schools om te laten weten welke groep in 

quarantaine moet. U hoeft in dat geval géén specifieke maatregelen te treffen, 

maar bent wel op de hoogte van de quarantaine.  

 

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft gelezen, heeft het scholenteam van de GGD 

het mobiele nummer van de directie. Als de GGD een positieve testuitslag binnen 

krijgt die gevolgen heeft voor de school, belt de GGD direct naar juf Imke (indien 

nodig ook in het weekend). In overleg met de GGD wordt vastgesteld welke 

communicatie op dat moment noodzakelijk is naar u als ouder.   

 
Vakantieregeling 2021-2022 
Herfstvakantie:   maandag 18 okt t/m vrijdag 22 okt 2021 

Kerstvakantie:   maandag 27 dec 2021 t/m vrijdag 7 jan 2022 

Voorjaarsvakantie:   maandag 28 feb t/m vrijdag 4 maart 2022 

Goede Vrijdag/ Pasen:  vrijdag 15 april 2022 en maandag 18 april 2022 

Meivakantie:   maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022 

Hemelvaartvakantie:  donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022 

Pinksteren:    maandag 6 juni 2022 

Zomervakantie:   maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus 2022 
  



Nieuws uit de Medezeggenschapsraad 
De Medezeggenschapsraad (MR) kwam 30 maart bijeen in een digitale 

vergadering. We hebben besproken hoe het onderwijs verloopt nu de lessen weer 

op school plaatsvinden en de extra maatregelen in scholen van kracht zijn. 

Imke Breteler lichtte het Nationaal Programma Onderwijs toe. Vanuit dit programma 

komt geld beschikbaar voor het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens 

en na de Coronaperiode. De komende maand kan iedere school aangeven waar 

behoeften en knelpunten liggen en welke oplossingen zij zien. De MR volgt deze 

ontwikkelingen en denkt mee waar nodig. 

 

Ook is vooruit gekeken naar het komende schooljaar. Er komen al aanmeldingen 

vanuit de wijk Tuindershof en de school verwacht iets te groeien qua leerlingaantal. 

De formatie van het team zal hier evenredig op aangepast worden.  

 

In de MR komt binnenkort een plek vrij in de oudergeleding. Bekijk onderstaande 

vacature voor meer informatie! 

 

Hartelijke groet namens de Medezeggenschapsraad. 

 

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 2021.  Op de Johannesschool bestaat de 

medezeggenschapsraad uit twee ouders en twee leerkrachten. De huidige MR is als 

volgt samengesteld:   

 Madeleine Israël (ouder)   

 Marleen Elferink (ouder)   

 Jacqueline Spitteler (leerkracht)  

 Sanne Klijn (leerkracht)   

De functie komt vrij omdat Madeleine afscheid neemt als MR-lid, haar kind gaat 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 indien gesignaleerde zaken impact 

(kunnen) hebben op het onderwijs, zullen wij dit gevraagd of ongevraagd met het 

bestuur of directie delen en zo mogelijk meedenken over de oplossing. Zo heeft de 

MR bijvoorbeeld in de afgelopen periode met de directie gesproken over het 

onderwijs in Coronatijd en de besteding van de extra gelden voor het onderwijs.    

   

De MR heeft formeel instemmingsrecht voor belangrijke onderdelen van het beleid. 

Daarnaast zijn er onderwerpen waarover wij adviesrecht hebben. De rechten en 

plichten van de MR zijn vastgelegd in de Wet op Medezeggenschap voor Scholen 

(WMS). 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 

donderdag 22 april 2021 inleveren. Hebben zich meerdere kandidaten aangemeld, 

mailto:mr@johannesschoolpijnacker.nl


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.    
 

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 Marleen door een mailtje 

te sturen naar bovengenoemd adres.   

 
Tot slot 
Team4Talent organiseert in de meivakantie allerlei activiteiten waarvoor u uw kind 

kunt inschrijven. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u daar meer informatie over.  
 
 

 


