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Schoolfoto’s 

Deze week heeft uw kind de 

schoolfoto mee naar huis gekregen. 

Wilt u de envelop met de ingevulde 

machtiging vóór vrijdag 27 

november weer mee geven naar 

school? Als u de foto’s liever niet koopt, wilt u dan de 

envelop met foto’s weer inleveren op school? Alvast 

bedankt! 
 

 
Mediamasters 

De kinderen van de 

groepen 7 en 8 hebben 

vorige week in het kader 

van de Week van de 

Mediawijsheid weer 

meegedaan met Mediamasters. Elke speldag startte met een korte aflevering op het 

digibord. In de afleveringen werden thema’s van mediawijsheid behandeld en 

verwerkt in een spannend verhaal. Zo leerden de kinderen bijvoorbeeld over 

cyberpesten, betrouwbaarheid van bronnen en het zelf creëren van 

content.   Naast de afleveringen gingen de leerlingen aan de slag met opdrachten, 

de zogeheten mediamissies. Door het maken van deze mediamissies leerden ze op 

een uitdagende manier over media: Hoe presenteer je jezelf op internet? Hoe vind 

je betrouwbare informatie? Hoe maak je een blog? Aan het einde van 

MediaMasters ontvingen de kinderen een MediaMasters diploma, hét bewijs dat zij 

mediawijs met media kunnen omgaan.  

 

Livestream Sintviering 
In de vorige nieuwsbrief vertelden we u al dat de Sintviering dit jaar anders zal 

verlopen vanwege alle Corona-maatregelen. Wij willen u als ouder natuurlijk zoveel 

mogelijk betrekken bij de feestelijke Sint-activiteiten. Daarom werken we dit jaar met 

een livestream. Wij kunnen u dan live een kijkje geven bij de Sintviering op school. 

Het is ook mogelijk de viering op een later moment terug te kijken, want wij sturen de 

videolink naar u door via Social Schools. Deze videolink wordt via Social Schools 

alleen gedeeld met u als ouder. De link is uiteraard alleen bestemd voor 

privégebruik. 

 

Via Social Schools wordt u nog geïnformeerd over de precieze tijd van de livestream.  

Agenda 
 

Maandag 23 november 

Informatieavond voortgezet onderwijs 

Online, voor ouders groep 7 en 8  

Donderdag 26 november 

Schoen zetten  

Vrijdag 27 november 

Rapport groep 8 mee naar huis 

Maandag 30 november 

Surprises mee naar school 

Vrijdag 4 december 

Sintviering, leerlingen om 12.00 uur vrij 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



Graag beeldvoorkeuren invullen i.v.m. livestream 
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de 

Johannesschool toestemming nodig voor het publiceren van beeldmateriaal van 

leerlingen. De beelden van onze Sintviering worden via de livestream alleen met u 

gedeeld via Social Schools en níet via social media.  

 

Veel ouders hebben hun beeldvoorkeuren via Social Schools al doorgegeven, maar 

nog niet alle ouders hebben hun voorkeur ingevuld. Om te voorkomen dat beelden 

van uw zoon of dochter zonder uw toestemming via Social Schools gedeeld worden, 

willen we u nogmaals vragen om zo spoedig mogelijk uw beeldvoorkeuren door te 

geven via de app Social Schools. Alvast bedankt! 
 

 

Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs 
Op maandag gepland, voor de ouders van de groepen 7 en 8. Helaas kan de 

avond door de Corona-maatregelen niet ‘live’ op school plaatsvinden, maar de 

voorlichting vindt nu plaats via Teams. Marjolein van Steenbergen, 

brugklascoördinator van het Stanislascollege Pijnacker en haar collega Diane van 

der Hoed zullen de presentatie geven en via de chat alle vragen beantwoorden. Fijn 

dat de avond op deze manier ‘gewoon’ door kan gaan! 
 

 

Tot slot  
Weet u nog, de spaaractie bij boekhandel Van Atten? In de Kinderboekenweek 

heeft u zoveel bonnen voor ons verzameld dat we er weer mooie, nieuwe boeken 

van konden kopen! Binnenkort zijn er nieuwe titels in onze schoolbieb te vinden, zoals 

nieuwe delen van de Waanzinnige Boomhut, Dogman, Dagboek van een Muts en 

Het wilde dierenorkest en De Ridder zonder billen. Dat wordt nóg meer leesplezier! 
  

 
 


