Nieuwsbrief
Nr. 6, 14 november 2019
Terugblik
Iedere week zijn er zoveel mooie lessen
en activiteiten in en rond de school,
dat we u graag even een kijkje geven:

De kleutergroepen bouwden aan de hand
van ‘De toren van Babel’ uit de Kinderbijbel
allemaal een grote toren! Er was alleen iets
bijzonders bij het samenwerken; niemand
kon meer Nederlands spreken, maar alleen
een gekke taal: Fliep-Flap-Flopperflap…!

Groep 7 en 8 kregen een gastles
programmeren van
programmeur/software engineer Iede
Monster. De kinderen maakten zelf een
doolhof in Scratch.

Agenda
Vrijdag 15 november
Schoolfotograaf
19, 21 en 22 november, 8.30 – 9.30 uur
Kijkochtenden kleuters
Vrijdag 22 november
Rapport groep 8 mee naar huis
Donderdag 5 december
Sint-viering, continurooster tot 14.00 uur

Groep 3 heeft een zelfportret geschilderd, na het
bekijken en analyseren van Het meisje met de
parel van Vermeer. Bij het thema ‘Gezellige
tradities’ van Blink Wereld wordt namelijk ook
aandacht besteed aan bekende Nederlandse
schilders.

Juf Imre had maandag tijdens de
muzieklessen een viool en een
harp meegenomen, waar de
kinderen zelf ook even op
mochten spelen.

Thema’s Blink Wereld
In de eerste week na de herfstvakantie zijn de groepen 3 t/m 8 gestart met de
nieuwe thema’s van Blink Wereld. Tot de kerstvakantie werken de kinderen aan de
volgende thema’s:
Groep 3 en 4: Gezellige tradities
Als de dagen donkerder worden, eten we erwtensoep en
pepernoten en vieren we Sinterklaas en Kerst. Waarom eigenlijk?

Groep 5 en 6: Ik hou van Holland
De kinderen organiseren de show ‘Ik hou van Holland’, waarin
allerlei typische Nederlanders, Nederlandse producten en
Nederlandse dieren aan bod komen. Ze vormen zich een breed
beeld van Nederland – van de Nederlandse cultuur tot het
landschap en de provincies, van de Hollandse Meesters tot het
Wilhelmus.
Groep 7 en 8: Stem op mijn partij!
De kinderen richten een politieke partij op. Met deze partij
proberen de kinderen een wereldprobleem op te lossen. Ze kiezen
een probleem, onderzoeken de oplossingen en presenteren hun
partij, hun probleem en hun oplossing aan de klas. Dan volgen de
verkiezingen.

De kinderen van groep 6 hebben een mooie
thema-tafel ingericht bij hun thema ‘Ik houd van
Holland’.

In de groepen 5 t/m 8 zijn leerwanden ingericht voor
Blink Wereld, om de onderzoekscyclus voor de
kinderen helder in beeld te brengen.

Schoolfotograaf
Morgen, vrijdag 15 november, komt de schoolfotograaf bij ons op school. Er is dit
jaar voor een blauwe steigerhouten achtergrond gekozen.

Schoolbieb aangevuld met wensen van de kinderen
De schoolbibliotheek is weer
aangevuld met nieuwe én
tweedehands boeken. Van de
Oudervereniging heeft iedere
groep een nieuw boek gekregen
en tijdens een boekenbeurs is de
schoolbieb nog verder aangevuld.
De leerlingenraad mocht een
wensenlijst maken met boekenwensen van iedere groep. Juf Imke is naar de
boekenbeurs gegaan met het wensenlijstje van de kinderen in de hand. En gelukkig
is het gelukt om voor iedere groep één of meer boeken van de lijst te bemachtigen.
De hulpouders van de schoolbibliotheek hebben hard gewerkt om al deze boeken
in het systeem én in de kasten te krijgen, waarvoor dank! Enne… veel leesplezier
allemaal!

Nieuws van de Sinterklaaswerkgroep
Bij ons op school zullen er de komende tijd diverse
activiteiten plaatsvinden! Op vrijdag 15 november om 14.30
uur zal onze school weer prachtig versierd worden door
onze hulpouders. Hiervoor zijn we nog op zoek naar ouders
die ons een handje kunnen helpen! U kunt zich aanmelden
via de groepsapp ‘Ouders die helpen’ of even langs lopen
bij de kleuterjuffen!
Zet u ook alvast de volgende zaken in uw agenda?

Maandag 18 november: Lootjes trekken voor de surprises in groep 5 t/m 8.
Maandag 2 december: Surprises inleveren.
Woensdag 4 december: Versieren van de Theaterzaal om 8.30 uur.
Donderdag 5 december: Sinterklaasfeest op school. Bij binnenkomst verzamelen de
kinderen van groep 1 t/m 8 zich in hun eigen klas en houden zij hun jassen aan,
zodat wij snel naar Het Baken kunnen waar wij de Sint zullen verwelkomen. Ook de
ouders zijn hierbij welkom.
Wij hebben deze dag een continurooster tot 14.00 uur! Alle kinderen blijven die dag
dus over.
Op donderdag 5 december zal om 13.30 uur gestart worden met het opruimen van
de versiering in de school. Ook hiervoor zijn wij nog opzoek naar ouders die willen
helpen. U kunt zich aanmelden via de groepsapp ‘Ouders die helpen’ of loop even
langs de kleuterjuffen!
Wij hopen dat de strooipieten nog langs kunnen komen deze periode en dat wij
onze schoen mogen zetten! Wordt vervolgd...

Logopedie in de Johannesschool: Even voorstellen!
Logopedisch Spectrum Nederland (LSN) is in 2003
opgericht door logopedist Marjoleine Huitema. De
organisatie bestaat uit ruim 20 logopedisten die op
verschillende locaties in het noorden, oosten en westen van Nederland hun werk
doen. Veel van onze locaties zijn gevestigd in scholen, in zowel het regulier als
speciaal basisonderwijs. Logopedie in de school zorgt er onder andere voor dat
contactmomenten tussen logopedist en leerkracht nog makkelijker te realiseren zijn.
Specialisaties
LSN is een logopediepraktijk met drie specialisaties:
 Lees- en spellingsproblemen: De logopedist kan kinderen ondersteunen bij
het ontwikkelen van het lezen en spellen. Dit kan al vanaf groep 1. Ook
het begrijpend lezen komt aan de orde. Tijdens het trainen van de spelling
start te logopedist bij de basis. Van daaruit wordt gewerkt aan de
verschillende spellingsregels en de nakijkstrategie. De logopedist sluit aan bij
de methode die op school wordt gebruikt.
 OMFT: Afwijkend slikken, slissen, afleren duimzuigen.
Waarvoor kan uw kind nog meer worden aangemeld bij logopedie
 Taal: Laat gaan spreken, in korte zinnen spreken.
 Spraak: Slissen, bepaalde letters niet kunnen zeggen.
 Onvoldoende begrijpend lezen
 Stotteren
 Stem: Een hese of schorre stem, niet luid kunnen spreken, een pijnlijke keel.
Vergoeding door zorgverzekeraars
Logopedie wordt voor kinderen tot en met 18 jaar volledig vergoed vanuit het
basispakket (2019/2020).
Locatie Johannesschool
Per woensdag 4 december 2019 gaat LSN weer van
start op de locatie in de Johannesschool. Onze
collega Keshia Keijer is vanaf die datum als logopedist
op woensdag aanwezig.
Wilt u uw kind alvast aanmelden voor logopedie dan
mag u contact opnemen met ons aanmeldnummer: 06 48 59 37 61.
Contact
Voor aanvullende informatie of vragen bezoek onze website
www.logopedischspectrum.nl of neem contact op met Mariska Rengelink,
regiocoördinator bij LSN op: 06 390 113 60, m.rengelink@logopedischspectrum.nl.

Nieuwsbericht Medezeggenschapsraad
Op 16 oktober kwam de medezeggenschapsraad (MR) bij elkaar om het
schoolbeleid en lopende kwesties te bespreken. Deze keer stonden het jaarverslag
‘18-‘19, de nieuwe website en de app Social schools op de agenda. Het jaarverslag
bevat een beschrijving van de uitgevoerde activiteiten, de behaalde prestaties en
een toelichting op de gemaakte keuzes. Op een aantal punten werd verduidelijking
gevraagd aan directeur Imke Breteler, waarna de MR het jaarverslag goedkeurde.
De nieuwe website van de school is inmiddels online, hierop is het jaarverslag te
vinden. De reacties op het nieuwe ouderportal ‘Social schools’ zijn tot nu toe positief.
Tot slot werden de ontwikkelingen rond de uitbreiding van de Casa-school
doorgenomen. Op dit moment loopt er een onderzoek naar de huidige en te
verwachten verkeerssituatie. De gemeenteraad bespreekt de uitkomsten van dit
onderzoek in december.
Op 19 november komt de MR weer bijeen. Heb je vragen aan de MR of heb je
interesse om mee te denken in het schoolbeleid? Neem dan contact met ons op.
Dat kan via mr@johannesschoolpijnacker.nl of spreek één van ons aan op school. Je
bent van harte welkom om een overleg bij te wonen.
Madeleine Israël (Bibiche, groep 7)
Marleen Elferink (Lieke en Hester, groep 5)
Sanne Klijn (leerkracht groep 7)
Jacqueline Spitteler (leerkracht groep 1-2A)

