Nieuwsbrief
Nr. 4, 17 oktober 2019
Terugblik op de
kinderboekenweek ‘Op Reis’
We hebben een gezellige
kinderboekenweek achter de rug met
veel activiteiten! De bovenbouw
heeft voorgelezen aan de
onderbouw, op de boekenmarkt
werden boeken verkocht, de
voorleeswedstrijd is geweest en als
afsluiter een goed bezochte kijkavond
met prachtig werk van de kinderen in
alle groepen en muziekoptredens.
Wat een geslaagde week!

En veel lekkere hapjes in
groep 5 en 6!

Agenda
Vrijdag 18 oktober
Studiedag, alle kinderen vrij
21 t/m 25 oktober
Herfstvakantie
Dinsdag 29 en donderdag 31 oktober
Inloopochtend in groep 3 t/m 8
Woensdag 6 november
Studiedag, alle leerlingen vrij
Maandag 11 november, 19.30 uur
Informatieavond voor ouders groep 7 en 8 over
het VO
Vrijdag 15 november
Schoolfotograaf

Muziekoptredens van alle
groepen met het lied ‘Op reis’

Op reis met … het vliegtuig
in de groepen 1-2!
Blink Wereld in de groepen 3 t/m 8 ging ook
over reizen. De kinderen presenteerden op
de kijkavond hun eigen onderzoek.

Myra uit groep 8 is onze
Voorleeskampioen!

Groep 7 en 8 leren over democratie
Groep 7 bracht deze week een bezoek aan
het gemeentehuis om het spel 'Democracity' te
spelen. De kinderen maakten via het spel
kennis met democratische besluitvorming
binnen de politiek. Samen vormden de
kinderen de volksvertegenwoordiging van de
fictieve stad '
Democracity'
en hoe besluit
je dan democratisch wat er allemaal in de stad
gebouwd moet worden? In groepjes van zes
richtten de kinderen een eigen partij op en
bedachten speerpunten. Na een stevig debat
namen ze samen een besluit. Leuk én leerzaam!
Groep 8 bracht dinsdag een bezoek aan de Tweede
Kamer. Een kijkje in de oude raadzaal, even
rondneuzen in het archief met héél oude
archiefstukken én plaatsnemen op de publieke tribune.
Een interessant bezoek! Dank aan alle ouders die de
kinderen wilden halen en brengen!

Light Wise controle
Afgelopen woensdag was het tijd voor de jaarlijkse Light
Wise controle voor de groepen 5 t/m 8. Een groep
vrijwilligers (hulpouders én hulp-opa!) controleerde alle
fietsen op verlichting en was niet te beroerd om ook
banden op te pompen, remmen
te controleren en her en der een
zadel bij te stellen. Dankzij deze
klussers kunnen de kinderen de
komende donkere maanden weer goed verlicht door het
donker fietsen.
Klusteam, bedankt voor jullie inzet bij deze waardevolle actie!

Leerlingenraad
Op woensdag 2 oktober kwam de leerlingenraad voor het eerst dit schooljaar bij
elkaar. De leerlingenraad bestaat uit Polle en Miah (groep 5), Thijn en Tessa (groep
6), Maartje en Sietse (groep 7) en Marijn en Emy (groep 8). Emy kon er helaas niet bij
zijn dit keer.

We zijn de vergadering begonnen met het delen van onze antwoorden op de vraag
‘Ik ben in de leerlingenraad gegaan, omdat…?’. Dit waren de antwoorden:
Miah:……ikikgoed
goeddingen
dingenkan
kanuitleggen
uitleggenen
enhet
hetlijkt
lijktmij
mijleuk.
leuk.
Miah:
Polle:……ikikwil
wilmeedenken
meedenkenmet
metde
deschool.
school.
Polle:
Tessa:
…
ik
ben
uitgekozen
door
de
besteklas
klasever
everen
enomdat
omdatikikiets
ietsnieuws
nieuwswou
wou
Tessa: … ik ben uitgekozen door de beste
proberen.
proberen.
Thijn:……ikikdan
dankan
kanweten
wetenwat
watiedereen
iedereengraag
graagwil.
wil.
Thijn:
Maartje:
…
ik
het
leuk
vind
om
mee
te
beslissen
metdingen
dingenvan
vande
deschool.
school.
Maartje: … ik het leuk vind om mee te beslissen met
Sietse:……ikikhet
hetleuk
leukvind
vindom
ommet
metanderen
anderentetepraten.
praten.
Sietse:
Marijn:
…
ik
iets
voor
de
school
wil
doen.
Marijn: … ik iets voor de school wil doen.
De kinderen hadden de vergadering van tevoren al goed voorbereid. Juf Imke had
gevraagd of ze met hun klas een top drie wilden maken van gewenste boeken voor
de schoolbieb. Binnenkort worden er namelijk weer boeken gekocht en liefst vullen
we de bieb natuurlijk aan met boeken die de kinderen willen lezen! De
leerlingenraad is na de vergadering ook de top drie gaan vragen van de groepen 1
t/m 4.
Verder hebben we deze eerste vergadering een lijst gemaakt van onderwerpen
waarover we dit jaar willen praten in de leerlingenraad of wat we willen doen.
Komend jaar staan onder andere op de agenda: Mogen we meer speeltoestellen
op het plein?, Mogen we meer buitenspeelgoed voor de groepen?, Kunnen we bij
elkaars Vrijdag Theater kijken?, Mogen we een keer Johannesschool got talent
organiseren?, Mag er kunstgras op het schoolplein?, Mogen we onze tablethoesjes
pimpen?.
Op woensdag 11 december is de volgende bijeenkomst van de leerlingenraad.

Ouderbijdrage
Beste ouders / verzorgers van de leerlingen van de Johannesschool,
De Johannesschool kent een zeer actieve oudervereniging (OV). Het bestuur van de
OV is een vertegenwoordiging van alle ouders van de kinderen op de
Johannesschool. Samen met de leerkrachten organiseren de leden van de OV
diverse activiteiten op school. De OV werkt met werkgroepen waaraan een OV-lid
deelneemt eventueel aangevuld met werkgroepvrijwilligers.
Ook dit jaar organiseert de oudervereniging in samenwerking met de school onder
andere de volgende activiteiten:
• Sinterklaasfeest;
• Kerstfeest;
• Kinderboekenweek;
• Paasfeest;
• Excursies;
• Schoolreis;
• Sportdagen;
• Meester- en juffendag.
Om dit alles te organiseren zijn wij op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met het
organiseren van een activiteit of zitting willen nemen in het bestuur.
Heb je geen tijd om structureel te helpen, maar wil je wel af en toe als het uitkomt
helpen, meld je dan aan voor de ouderhulpapp-groep.
Meld je aan via ov@johannesschoolpijnacker.nl of spreek een van ons aan
De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2019 – 2020 net als vorig jaar € 45,00 per
kind. Uw ouderbijdrage ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk op onze
bankrekening NL23 INGB 0003 1330 94 t.n.v. Oudervereniging Johannesschool te
Pijnacker onder vermelding van de voor- en achternaam van uw kind(eren) en de
groep van uw kind.
Voor vragen met betrekking tot het betalen van de ouderbijdrage kunt u terecht bij:
Linda Bross (penningmeester), mail: penningmeesterov@johannesschoolpijnacker.nl

Studiedag 18 oktober
Op vrijdag 18 oktober zijn de kinderen vrij, maar gaan
wij ons als team verder verdiepen in het lesgeven met
de methode Blink Wereld Geïntegreerd. Het eerste
thema over reizen is afgerond en we kijken op de
studiedag alvast vooruit naar de nieuwe thema’s voor
na de herfstvakantie. We gaan aan de slag met de
volgende onderwerpen:
• Hoe begeleid ik mijn leerlingen zo goed mogelijk bij
het vinden van een goede onderzoeksvraag?
• Hoe kan ik samen met mijn leerlingen een goede
leerwand opbouwen?

First Lego League

Wist u al dat ons team ‘Superstormers’ hard bezig is met de voorbereidingen voor de
regiofinale van de First Lego League op 7 december in het Science Centre in Delft?

Tot slot
Morgen begint voor alle kinderen de
herfstvakantie.
We wensen iedereen een fijne vakantie.
Tot maandag 28 oktober!

Ingezonden: Team4Talent

