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Terugblik op een gezellige tijd! 
In de laatste weken voor de vakantie 

was er naast het leren en werken ook 

veel tijd voor gezellige activiteiten in 

kerstsfeer. Een crea-middag in kerstsfeer 

mét warme chocomel, een heerlijk 

kerstdiner in elke klas, een kerstborrel 

voor de ouders en een sfeervolle viering in de Joannes de Dooperkerk. We kijken 

terug op een heel gezellige tijd. Een kleine sfeerimpressie: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
Dinsdag 14 januari 

Na schooltijd: stem op je favoriete speelplek! 

Woensdag 22 januari 

Studiedag: alle leerlingen vrij 

 
 
 
 

 

‘Foute’ kersttruiendag in alle 

groepen én het team! 
Een kerstoptreden van groep 6 bij het Vrijdag 

Theater 

Groep 8 verzorgde prachtige 

tableaux vivants tijdens de 

lampionoptocht 

Voorlezen bij het haardvuur, 

tijdens het kerstdiner 

Een sfeervolle kerstviering in de 

kerk 



Blink Wereld 
Deze week starten groep 3 t/m 8 met de nieuwe thema’s 

van Blink Wereld.  

 

Bouwen maar! Groep 3 en 4  

Mensen zijn bouwers. Maar iedereen woont verschillend! 

Waarom eigenlijk? En wat komt er allemaal kijken bij het 

bouwen van een huis?  

  

Stadsmakers, groep 5 en 6  

De kinderen ontwerpen en maken hun eigen stad van de toekomst. Ze vormen zich 

een beeld van de stad met alles wat daarbij hoort, zoals het ontstaan van steden, 

de verschillen tussen een stad en een dorp, voorzieningen in een stad, de 

metropool, vervoer in een stad en verkeer van de toekomst.  

  

Altijd onderweg, groep 7 en 8  

De kinderen onderzoeken hun favoriete emigratieland. Ze vormen zich een beeld 

van emigratie met alles wat daarbij hoort, zoals emigratie in vroegere tijden, migratie 

van planten en dieren, redenen om te emigreren, de eigen familiegeschiedenis, de 

ontvangst in een nieuw land, de verschillen tussen culturen en de kennis die je moet 

opdoen om in het andere land te integreren.  

 

Orka, aan de slag met gedrag 
Zoals u waarschijnlijk weet, werken we tijdens de Orka-lessen samen met de kinderen 

aan een positief klassenklimaat, taakgerichtheid en het nemen van eigen  

verantwoordelijkheid. Orka wordt gebruikt om het maken van keuzes te oefenen. 

Met behulp van de superhelden maken de kinderen een slimme keuze: wat kun je 

zelf doen en wat kun je voor een ander doen om het zelf én samen fijn te hebben?  

 

In alle groepen krijgen de kinderen wekelijks Orka-lessen van de leerkracht en af en 

toe ook van onze trainer Rino Vijverberg. Ook groep 3 heeft samen geoefend:  

 

 

  

Schoudertik: Welke superheld kies je 

als het niet eerlijk gaat? Of als de 

ander te hard tikt?  

 

Alle kinderen hebben een plekje in 

de hoepel nodig. Past dat wel? Hoe 

krijgen we dat samen voor elkaar? 



Nieuwe sporttenues, dankzij u allemaal! 
Sporttenues die aan vervanging toe 

zijn en een nieuw logo op de 

Johannesschool? Tijd voor nieuwe 

sporttenues!  

 

De Oudervereniging (dus u allemaal 

samen!) heeft deze nieuwe 

sporttenues mede mogelijk gemaakt. 

We hebben met deze tenues nu 

extra veel zin in alle sporttoernooien 

die er nog aan komen dit voorjaar! 
 
 

 
 

Sophia’s lichtjestocht! 
Met onze gezellige lampionnenoptocht van woensdag 18 

december hebben we geld opgehaald voor Sophia’s 

Kinderhersencentrum. En wat hebben alle kinderen hun best 

gedaan om sponsors te vinden. De kinderen hebben maar liefst 

€ 2508,95 opgehaald! Een prachtig bedrag voor een goed doel. 

Bedankt voor jullie inzet! 

 

  

Kangoeroewedstrijd, doe je mee? 
Kangoeroe is de grootste internationale reken- en 

wiskundewedstrijd! Doe ook mee!  

De wedstrijd is op 19 maart 2020. 

 

Iedere deelnemer wint met Kangoeroe!  

 Iedere deelnemer krijgt een certificaat op naam, het aandenken en een 

special (boekje)  

 Er zijn veel prijzen die de school mag verdelen (zowel onder individuele 

deelnemers als onder duo’s)  

 Voor de allerbeste deelnemers zijn er grotere prijzen  

Meedoen met Kangoeroe …  

 … kan echt op je eigen niveau (van groep 3 tot en met 6 vwo)  

 … kan individueel of in duo’s (in elke laag!)  

 … is vooral heel leuk!  

Kangoeroeopgaven...  

 … zijn kleine reken- en wiskundeproblemen  

 … hebben iets verrassends  

 … gaan over getallen, figuren, logisch denken  

 … zijn leerzaam en uitdagend  

 … zijn vooral heel leuk om te maken  

  

De sporttenues in de maak… Spannend! En het resultaat mag er zijn! 



Ook de Johannesschool zal dit jaar op 19 maart in groep 3 t/m 8 aan de reken- en 

wiskundeopgaven werken. Voor groep 3/4 is dat op wizFun niveau, groep 5/6 

op wizKID niveau en groep 7/8 op wizSMART niveau.  

 

Kinderen die aan de wedstrijd mee willen doen, wordt gevraagd om een bijdrage 

van €3,- als ze individueel meedoen en €5,- als ze als duo willen deelnemen. De 

school kan al meedoen als er 10 kinderen aan de wedstrijd meedoen. Als je het 

bedrag vóór 22 februari in een gesloten envelop met daarop je naam en groep 

inlevert bij je leerkracht, dan zal de school zorgen dat je wordt aangemeld voor de 

wedstrijd.  

 

Meer informatie is , behalve op school, ook via de officiële site van de wedstrijd te 

lezen:  www.w4kangoeroe.nl.  

 

 

Welke speelplek moet het worden? Kom ook stemmen! 
Stem mee! In de laatste fase van Koningshof krijgen de speelplekken aan de Bergse 

Maas en de Eem een nieuwe inrichting. De keuze voor de inrichting laat de 

gemeente Pijnacker-Nootdorp graag aan de kinderen uit de wijk over. Daarom zijn 

alle kinderen uitgenodigd om te komen stemmen op hun favoriete speelplek!  

 

 
 

 

 

 

 

Wanneer:  Dinsdag 14 januari  

Waar:   Johannesschool, Duivestein 27  

Tijd:   15.00 tot 17.00 uur  

 

Natuurlijk zijn ouders en de andere bewoners uit de wijk ook welkom! 

 

http://www.w4kangoeroe.nl/


Aandacht voor juiste parkeerplek   
We horen dat er de laatste tijd regelmatig geparkeerd wordt bij de Amer en de 

Dinkel voor het wegbrengen van leerlingen van de Johannesschool. Of kinderen 

worden op de Amer uit de auto gelaten om zelf naar school te lopen, waarna bij het 

wegrijden niet altijd goed op de veiligheid van voetgangers wordt gelet…! 

 

Hierbij een dringende oproep of u bij het wegbrengen van uw kind wilt parkeren op 

de parkeerplaats naast Het Baken óf in de bestaande parkeerplaatsen op de Amer 

en de Dinkel. Op die manier blijft het voor alle voetgangers veilig en ondervinden de 

bewoners geen overlast. Alvast bedankt!  

 

 

Tot slot: inzameling textiel 
Heeft u al gezien dat u sinds november ook uw 

oude textiel kunt wegbrengen bij Het Baken? De 

bewonersvereniging Koningshof is gestart met het 

inzamelen van textiel. De twee bovengrondse 

textielcontainers op het parkeerterrein van Het 

Baken zijn van de bewonersvereniging, de 

Tafeltennisvereniging Pijnacker, de 

Johannesschool en de Tweemaster. De inkomsten 

worden onderling verdeeld. Wilt u meehelpen aan een mooie opbrengst voor de 

school? Lever dan uw textiel in bij onze textielcontainers. Alvast bedankt! 

 

 

 
 

 


