
Nieuwsbrief 

 

Nieuwsbrief Jubileum 

Volgende week is het zo ver! 
Het is zo ver; volgende week 

vieren we het 50-jarig jubileum 
van de Johannesschool! Eigenlijk 
bestond de school in de zomer 

van 2020 al 50 jaar, maar Corona 
gooide roet in het eten… Nadat we de viering van het jubileum 

maar liefst twee keer hebben moeten verzetten, kan het feest nu 
eindelijk van start gaan! 

 

Aan de slag met kunst! 
Op 30 juni, 1 en 2 juli is het tijd voor ons jubileumproject. In samenwerking met 

onze Pijnackerse partners de Cultuurtrein en K.A.K. (Kunst van Alle Kanten) en 
natuurlijk onze eigen Oudervereniging zal het feest woensdagochtend om 8.30 uur 

losbarsten!  
 
De kinderen gaan drie dagen aan de slag met kunst! Dans, muziek, beeldende 

vorming, fotografie... Aan het einde van de derde dag komt alles samen in een 
spetterende, feestelijke voorstelling. Het thema van de voorstelling is Duurzaamheid, 

benaderd vanuit de elementen Aarde, Water, Lucht en Vuur.   
 

Groep 1 en 2 ook naar school op 30 juni! 
Het heeft al vaker in de nieuwsbrief gestaan, maar heeft u in uw agenda staan dat 
de groepen 1-2 op woensdag 30 juni óók naar school gaan?  
 

Feestelijk eten 
Bij een feestje hoort feestelijk eten! Op woensdag 30 juni en donderdag 1 juli hoeven 

de kinderen geen lunch mee te nemen, maar wél een tussendoortje en wat drinken. 
Op vrijdag graag lunch én een tussendoortje meegeven. Neemt u in het geval van 

allergieën voor de zekerheid nog even contact op met de leerkracht van uw kind? 
 
Op donderdag 1 juli willen we de kinderen verrassen met een lekkere 

pannenkoekenlunch. Daarvoor zijn we op zoek naar ouders die willen bakken en 
een stapel langs willen brengen. Wilt u pannenkoeken bakken? Graag!  

Wilt u het de leerkracht van uw kind via Social Schools laten weten:  
-als u een stapel pannenkoeken kunt bakken en die donderdag 1 juli rond 12.00 uur 
kan brengen?  

-als u stroop, suiker of aanmaaklimonade mee kunt geven naar school voor bij de 
pannenkoeken?  
 
 

Agenda 
 

30 juni, 1  en 2 juli 

Jubileumfeest Johannesschool! 
 

 

 
 
 
 

 



Herinneringsboek en AVG  
Van de jubileumweek wordt een herinneringsboek gemaakt met foto's die tijdens de 
activiteiten worden gemaakt. Alle leerlingen krijgen dit boek aan het einde van het 

schooljaar mee naar huis. Als u liever niet wilt dat er foto’s van uw kind in het 
herinneringsboek komen te staan, wilt u dan een bericht sturen 
aan directie@johannesschoolpijnacker.nl?   
 

De kinderen mogen drie dagen verkleed naar school 
Tijdens het jubileum mogen de kinderen verkleed naar school komen.  

 
Op woensdag 30 juni mogen de kinderen verkleed naar school komen. Vanaf 8.20 

uur verzamelen ze buiten bij hun eigen leerkracht, voor het raam van hun eigen 

lokaal. 
 

Op donderdag 1 juli mogen de kinderen in verband met een speciaal fotomoment 

per groep verkleed in één kleur komen (waar mogelijk, u hoeft natuurlijk niet 
speciaal iets te kopen!): 

o Groep 1-2 A geel 
o Groep 1-2 B groen 

o Groep 3 blauw 
o Groep 4 paars/roze 
o Groep 5 oranje 

o Groep 6 rood 
o Groep 7 wit 

o Groep 8 zwart 
 

Op vrijdag 2 juli mogen de kinderen per groep verkleed in het element van hun 

kunstdiscipline. Op 30 juni en 1 juli wordt hier mee invulling aan gegeven met de 
kinderen.  

o 1-2 Water 
o 3-4 Vuur 

o 5-6 Aarde 
o 7-8 Lucht 
 

Corona maatregelen 
Ook al wordt er steeds meer versoepeld in de Coronamaatregelen, mogen we 

helaas nog steeds geen ouders ontvangen in de school. We zullen u via foto’s en 
filmpjes in Social Schools op de hoogte houden van al onze activiteiten. Van de 
voorstelling op de derde dag worden foto’s en filmpjes gemaakt, die we natuurlijk 

ook met u zullen delen, zodat u het jubileum tóch een beetje mee kunt vieren! 
 

 

Johannesschool 50 jaar:  
we maken er samen een mooi feest van! 
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