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Zin om te lezen! 
De school is voor de Kinderboekenweek prachtig versierd in het thema ‘Reis mee’. 

Koffers vol boeken, landkaarten voor mooie bestemmingen en raamschilderingen 

waarvan je zin krijgt om op reis te gaan. Hulpouders, bedankt voor jullie inzet en 

creatieve ideeën! 
 

 
 

 

 

 

Agenda 
Vrijdag 4 oktober 

Boekenverkoop, 15.00 – 15.30 uur 

Donderdag 10 oktober 

Kijkavond Kinderboekenweek, 18.30 – 20.00 uur 

Muziekoptreden groep 1-2A, 3, 5 en 7, 18.45 uur 

Muziekoptreden groep 1-2B, 4, 6 en 8, 19.15 uur 

Dinsdag 15 oktober 

Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7 

Woensdag 16 oktober 

Lightwise-fietscontrole voor groep 5 t/m 8 

Donderdag 17 oktober 

Speelgoedmiddag groepen 1-2 

Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7 

Vrijdag 18 oktober 

Studiedag, alle kinderen vrij 

21 t/m 25 oktober 

Herfstvakantie 

 

 
 
 
 

 

Op dinsdag, 

donderdag en 

vrijdag is het fruitdag 

op school.  

Iedere groep kiest een bestemming op de 

landkaart en leest zich er naartoe. Iedere 

bladzijde is één kilometer! 



Kijkavond Kinderboekenweek 

Op donderdag 10 oktober bent u van harte welkom voor de Kijkavond van de 

Kinderboekenweek, van 18.30 tot 20.00 uur. In alle groepen laten de kinderen zien 

op welke manieren ze gewerkt hebben aan het thema ‘Reis mee’. 

 

Bijzonder deze avond is dat de kinderen ook een muziekoptreden geven in het 

thema ‘Reis mee’. Groep 1-2A, 3, 5 en 7 geven om 18.45 uur een optreden in de 

ruimte van het Vrijdag Theater en groep 1-2B, 4, 6 en 8 brengen om 19.15 uur ten 

gehore wat ze geleerd hebben van onze muziekdocente juf Imre.  

 

Uitnodiging voortgangsgespekken via Social Schools 
Op dinsdag 15 en donderdag 17 oktober zijn de voortgangsgesprekken 

voor groep 1 t/m 7. U ontvangt volgende week via Social Schools een 

uitnodiging voor de inschrijving.  

 

Op 7 oktober krijgt u via de app een aankondiging dat de inschrijving 

op dinsdag 8 oktober om 7.00 uur opengezet wordt. Op dinsdagochtend ontvangt u 

een bericht van noreply@socialschools.eu met de titel: "Oudergesprek - de 

inschrijving is geopend!" Als u dat bericht opent, komt u in een scherm waarin u een 

tijd kunt kiezen op 15 of 17 oktober. Zodra u een tijd gekozen heeft, ontvangt u 

daarvan een bevestiging via de mail.  

 

Als u meer kinderen heeft op school, vragen we u om de gesprekken niet 

aansluitend te plannen, maar om tien minuten open te laten tussen twee 

gesprekken. De leerkrachten streven er naar om alle gesprekken op tijd te starten en 

af te ronden, maar we verzoeken u vriendelijk om hen een beetje speling te geven! 

 

De link https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/articles/360016168192-Inplannen-

oudergesprek laat u stap voor stap zien hoe de inschrijving in z’n werk gaat. U heeft 

tot vrijdagavond 11 oktober om 21.00 uur de tijd om zich in te schrijven. 

 

Vervanging brug achter Het Baken  
Volgende week woensdag, 9 oktober, gaat gestart worden met de vervanging van 

de brug achter Het Baken. De brug zal t/m 29 november afgesloten zijn. Gedurende 

die tijd kan er natuurlijk wel gewoon gebruik gemaakt worden van de andere 

toegangsbruggen naar de scholen én de andere brug naast Het Baken.  

 

Als u met de auto uw kind wegbrengt, verzoeken we u om gebruik te (blijven) 

maken van de parkeerplaats bij Het Baken, ook al moet u dan een stukje omlopen 

via de andere brug. We willen voorkomen dat men massaal gebruik gaat maken 

van de andere toegangen (Duivestein en brug Eem), omdat het daar dan 

parkeerproblemen gaat opleveren.  
 

Jeu de Boules-toernooi 
De Johannesschool is 4e, 5e en 6e geworden op het 

Jeu de Boulestoernooi. Goed gedaan, groep 7 en 8!  
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Ingezonden: Pubercaroussel 

Voor ouders van kinderen uit groep 7 en 8 van de basisscholen in Pijnacker-

Nootdorp en de brugklas van het Stanislas College Pijnacker. 
  

 



Ingezonden: Kinderboekenweekmiddag in Bibliotheek Oostland 

 

  



Ingezonden: Speelgoedbeurs Harlekino 
 

Op zaterdag 2 november van 9-12 uur organiseert Speelotheek Harlekino alweer 

voor de 26e keer een grote speelgoedbeurs in de basisscholen Ackerweide en 

Bonte Tol aan de Gantellaan in Pijnacker. Iedereen kan hier speelgoed kopen en 

verkopen, de toegang tot de beurs is zoals altijd gratis! 

In deze tijd waarin duurzaamheid belangrijk is, is deze beurs een ideale plek om er 

voor te zorgen dat speelgoed hergebruikt wordt. Al vele jaren is de beurs van 

Harlekino dé plek waar allerlei mooi speelgoed, zoals babyspeelgoed, spellen, 

poppen, buitenspeelgoed, verkleedkleding, Lego, Playmobil en meer, een 2e of zelf 

3e eigenaar krijgt. Ook dit jaar kunt u weer met PIN betalen. 

Speelgoed verkopen? U kunt een verkoopnummer aanvragen tot 1 november 12:00 

op www.speelotheekharlekino.nl. Hier staan ook de spelregels en verkooptips. 

Volg voor het laatste speelgoedbeursnieuws ons ook 

via Facebook.com/speelharlekino 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Voor uw informatie: 

Speelotheek Harlekino is een stichting met als doel het spelplezier en de 

spelontwikkeling van kinderen te bevorderen, alsmede om kinderen kennis te laten 

maken en te laten experimenteren met speelgoed. De organisatie van de 

speelotheek en ook van de speelgoedbeurs is volledig in handen van vrijwilligers. 

Van de opbrengst van de beurs gaat een deel naar Speelotheek Harlekino, die 

hiervan weer nieuw speelgoed kan aanschaffen voor de uitleen. Voor meer 

informatie verwijzen we u naar onze website www.speelotheekharlekino.nl. 
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