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Musical en afscheid groep 8 
Op 9 juli en 12 juli hebben onze kanjers van groep 

8 geschitterd in hun eindmusical De Diamantroof. 

Op 9 juli mochten de ouders komen genieten en 

op 12 juli konden alle leerlingen van school 

gezellig kijken.  

 

 
 

 
 
 
 
 
  

Agenda 
 

Vrijdag 16 juli 

12.00 uur  begin zomervakantie 

 

Maandag 30 augustus 

Start nieuwe schooljaar 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

We kregen een mooi afscheidscadeau van 

groep 8 voor de school: 

een tegel voor onze Walk of Fame; om hen 

nooit meer te vergeten! 

Groep 8 springt de school uit; op 

weg naar een nieuwe school! 

Wat een acteer- en zangtalent! 



Raamspringen kleuters   

Ondanks de slechte weersvoorspelling konden de groepen 1-2 dinsdag gezellig 

buiten picknicken, groep 8 aanmoedigen bij hun afscheid en juichen voor de 

kinderen van groep 2 toen zij uit het raam mochten springen ‘naar groep 3’! 

 

Zin om te helpen? Meld u dan aan voor de ouderhulpgroep-app! 
Vindt u het leuk om af en toe op school te helpen, bijvoorbeeld bij het versieren van 

de school voor Sint, Kerst, Pasen? Of heeft u bijvoorbeeld zin om een keer te komen 

helpen bij een knutselmiddag? Dan voegen we uw telefoonnummer graag toe aan 

de ouderhulpgroepapp. U kunt uw nummer doorgeven aan juf Marcella 

(marcellavdsluis@johannesschoolpijnacker.nl).  

 
 
Voorzitter Oudervereniging neemt afscheid 
Na véél jaren inzet voor de Oudervereniging, eerst als algemeen bestuurslid en 

daarna enkele jaren als voorzitter, neemt Arwen afscheid van de OV. Nu ook haar 

dochter van school gaat, is het tijd geworden om het stokje door te geven. Tijdens 

de laatste OV-vergadering heeft juf Marcella Arwen al even in het zonnetje gezet, 

maar het officiële afscheid is op de Algemene Leden Vergadering op donderdag 23 

september.  

 

 
 

Arwen, bedankt voor je 

jarenlange inzet en 

enthousiasme voor de OV! 

mailto:marcellavdsluis@johannesschoolpijnacker.nl


Nationaal Programma Onderwijs 2021-2022 
In nieuwsbrief 18 heeft u al kunnen lezen over de NPO gelden (Nationaal 

Programma Onderwijs) die alle scholen gedurende twee jaar krijgen om te werken 

aan eventuele achterstanden die zijn ontstaan in de Corona periode. Afgelopen 

weken hebben we met het team hard gewerkt aan onze plannen voor een 

onderbouwde en duurzame besteding van de gelden.  

We hebben via een ‘schoolscan’ in kaart gebracht wat er nodig is op schoolniveau, 

op groepsniveau en voor individuele leerlingen. De plannen zijn 12 juli op hoofdlijnen 

voorgelegd aan de MR. Aan het begin van het nieuwe schooljaar worden de 

plannen verder tot in detail ingevuld, zowel op schoolniveau als op SKOP-niveau.  

Ons plan sluit nauw aan op ons huidige jaar- en professionaliseringsplan. Om tot ons 

plan te komen, hebben we de volgende stappen gezet: 

• In beeld brengen van de impact van Corona op onze leerlingen 

• In beeld brengen van de mogelijkheden (personeel intern en extern) 

• Maken van een plan van aanpak 

De meest succesvolle aanpak om leerachterstanden en -vertragingen te voorkomen 

en in te lopen, is door kwalitatief goed onderwijs te geven. Gelukkig zien wij dat er 

op schoolniveau beperkt sprake is van leerachterstanden en -vertragingen bij 

leerlingen.  

Voor de duur van het Nationaal Programma Onderwijs (2021-2024) stellen we ons 

doelen op de volgende gebieden: 

1. Sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden 

2. Vakspecifieke kennis en vaardigheden voor alle leergebieden 

Onze aanpak is: 

Uitbreiding formatie ten behoeve van extra ondersteuning 

Om extra ondersteuning te kunnen bieden om leerachterstanden en -vertragingen 

te voorkomen en in te lopen hebben we onze formatie uitgebreid met extra uren 

voor enkele leerkrachten en onderwijsassistenten. Zij zullen met leerlingen uit 

verschillende groepen werken.  

 

Extra inzet op gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling 

Samen met de kinderen werken we continu aan een positief (werk)klimaat, 

taakgerichtheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Onze externe trainer 

van de Orka-aanpak ‘Aan de slag met gedrag’ zal ons het komend jaar extra 

ondersteunen bij de uitbreiding en verdieping van groepsinterventies.  

 

Extra lessen in kleine groepen 

Lesgeven in kleine groepen kan effectief zijn om eventuele achterstanden in te 

lopen. We zetten het werken in een kleine groep (maximaal 6 leerlingen) in als 

algemene strategie om effectieve vooruitgang te realiseren. Het betreft leerlingen 

uit alle groepen, waarbij de lessen gegeven worden door de eigen 

groepsleerkracht, door een groepsleerkracht uit het team of door de 

onderwijsassistent. Deze extra begeleiding vindt plaats in of buiten de groep.  

 

 



Blijvende focus op technisch en begrijpend lezen 

We werken ook komende jaren aan de verbetering van ons technisch en begrijpend 

leesonderwijs. Onze externe onderwijsadviseur van Expertis zal ons komend jaar extra 

ondersteunen bij het implementeren van zinvolle interventies ter verdere verbetering 

van ons leesonderwijs.   

 

Extra begeleiding van leerlingen die meer uitdaging aan kunnen 

Leerlingen die meer uitdaging aan kunnen zullen eens per twee weken individueel of 

in kleine groepjes begeleid worden door een groepsleerkracht uit het team of door 

de onderwijsassistent.  

 

Didactisch handelen 

De kwaliteit van de leraar is de allerbelangrijkste factor in de leerontwikkeling van de 

leerling. Om het didactisch handelen van alle SKOP-medewerkers nog verder te 

verbeteren wordt SKOP-breed invulling gegeven aan interventies die bijdragen aan 

het professioneel vakmanschap van SKOP-medewerkers. Deze interventies krijgen 

begin schooljaar ’21-’22 nadere invulling.   

 

Het volledige plan van aanpak komt begin komend schooljaar ter inzage te liggen 

op school.  

 

Informatie start van het nieuwe schooljaar 
Na de vakantie zullen we onze reguliere schooltijden weer hervatten. Op maandag, 

dinsdag, donderdag en vrijdag gaan de kinderen naar school van 8.30 tot 12.00 uur 

en van 13.15 uur tot 15.15 uur. Op woensdag zijn de lestijden van 8.30 tot 12.15 uur. 

 

We gaan er vanuit dat we de kleedkamers in het Baken weer gebruiken en dat de 

kinderen van groep 3 t/m 8 na de zomer weer in sportkleding zullen gymmen. 

 

We hopen van harte dat we u als ouder na de vakantie ook weer in de school 

mogen ontvangen. Van groep 1 t/m 4 mag u uw kind dan tussen 8.20 en 8.30 uur 

wegbrengen tot in de klas. Groep 5 t/m 8 komt zelfstandig naar binnen.  

 

In de laatste week van de zomervakantie ontvangt u een nieuwsbrief over de start 

van het schooljaar. Mocht het binnen de geldende Corona-maatregelen 

onverhoopt niet mogelijk zijn om u weer in school te ontvangen, zullen we dat in die 

brief aangeven.  

 

Dank voor uw hulp dit schooljaar!  
Ook al konden door Corona dit schooljaar niet alle geplande activiteiten doorgaan, 

gelukkig kon er alsnog veel wél door gaan! De sportdagen, schoolreisje, het 

jubileum, de paaslunch en nog veel meer. Deze activiteiten hadden zonder uw hulp 

niet plaats kunnen vinden. En daarom: 

 

Dank voor uw hulp en betrokkenheid!  
 

  



Nieuw adres voor Johannesschool 
De gemeente heeft het scholencomplex Koningshof met ingang van 16 augustus 

nieuwe adressen en nieuwe postcodes toegewezen.  

 

Ons huidige adres wijzigt m.i.v. 16 augustus naar: 
Johannesschool, Bakenpad 1, 2641 SZ Pijnacker 

 
 

Nieuws van de overblijfvereniging 
Beste ouders/verzorgers,              

 

Na de zomervakantie gaat de Johannesschool weer werken volgens de reguliere 

schooltijden.  

Dit houdt in dat Overblijfvereniging Knabbel en Babbel alle kinderen die overblijven, 

als vanouds een gezellige lunchtijd gaat aanbieden tussen 12.00 uur en 13.15 uur.  

Mocht uw kind op andere dagen gebruik gaan maken van de overblijf dan dat dit 

voor de Covid19-maatregelen het geval was, willen wij u vragen dit door te geven. 

Ook als uw kind meer of minder dagen gaat komen of voor het eerst gaat 

overblijven na de zomer willen wij u vragen dit door te geven. Dit is voor ons van 

groot belang i.v.m. de inzet van onze vrijwilligers en het opmaken van de facturen. U 

kunt wijzigingen doorgeven via tso.knb@gmail.com 

 

Via onderstaande link kunt u meer informatie vinden over de 

overblijf. Hier kunt u ook het inschrijfformulier vinden. 

https://www.johannesschoolpijnacker.nl/mijn-kind-

leerling/overblijven 

 

Bent of kent u iemand die het leuk zou vinden om ons fijne team van vrijwilligers te 

komen helpen tijdens de overblijf? Wij nodigen iedereen van harte uit om contact 

op te nemen voor een nadere kennismaking en om meer informatie te ontvangen 

over het vrijwilligerswerk en de bijbehorende vergoeding. 

 

Alle vrijwilligers kijken er naar uit om de kinderen eindelijk weer te ontmoeten.  

Wij wensen u allen een mooie zomer toe. 

 

Hartelijke groeten, 

Bestuur Knabbel en Babbel. 

 

 
Verlof juf Jacqueline 
Eind deze week gaat juf Jacqueline van haar zwangerschapsverlof 

genieten. En natuurlijk laten we haar niet met lege handen gaan! Een 

mooie kraammand vol cadeautjes van collega’s gaat met haar mee! 
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Overzicht belangrijke data schooljaar 2021-2022 

Vlak voor het nieuwe schooljaar vullen we de kalender van Social Schools met alle 

activiteiten van het schooljaar ‘21-‘22. In onderstaand overzicht vindt u alvast de 

data van vakanties, studiedagen, dagen dat de kinderen eerder uit school zijn, de 

vrije woensdagen van groep 2 en de data van kamp groep 8. Zet u deze data 

alvast in uw agenda?  
 

Data vakanties 

Herfstvakantie  18-10-2021 t/m 22-10-2021 

Kerstvakantie  27-12-2021 t/m 07-01-2022 

Voorjaarsvakantie  28-02-2022 t/m 04-03-2022  

Goede Vrijdag  15-04-2022 

Tweede Paasdag  18-04-2022 

Meivakantie  25-04-2022 t/m 06-05-2022  

Hemelvaartsdag  26-05-2022 

Vrije dag na Hemelvaartsdag  27-05-2022  

Tweede Pinksterdag  06-06-2022  

Zomervakantie  11-07-2022 t/m 19-08-2022 

 

Data studiedagen  

Op onderstaande studiedagen zijn de leerlingen vrij:  

• Maandag 25 oktober 2021 

• Maandag 10 januari 2022  

• Vrijdag 25 februari 2022  

• Woensdag 25 mei 2022  

• Maandag 27 juni 2021  

  

Data leerlingen eerder uit school  

Op onderstaande dagen zijn de leerlingen eerder vrij van school:  

Vrijdag 3 december 2022; vanaf 12.00 uur vrij  

Vrijdag 24 december 2022; vanaf 12.00 uur vrij  

Vrijdag 8 juli 2022; vanaf 12.00 uur vrij  

  

Data vrije woensdagen groep 2  

2021: 8 september, 22 september, 6 oktober, 27 oktober, 10 november, 24 

november, 8 december, 22 december  

2022: 19 januari, 2 februari, 16 februari, 9 maart, 23 maart, 6 april, 20 april, 18 mei, 1 

juni, 15 juni, 29 juni 

  

Data kamp groep 8:  

7 t/m 11 maart 2022  

 

ALV Oudervereniging en ALV Knabbel en Babbel 

donderdag 23 september 2021 

 

 

 

 

 

 



Tot slot 
 

Het team van de Johannesschool wenst u allemaal een heel fijne vakantie! 

 
We zien elkaar weer op maandag 30 augustus! 

 
 

 


