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Voorzichtige versoepelingen 
Vanaf maandag 7 juni voeren we op school de 

eerste voorzichtige versoepelingen door: 

 De leerlingen mogen in de pauzes met 

twee groepen tegelijk buiten spelen. Binnen 

de school houden we de groepen nog 

gescheiden; 

 De leerlingen van groep 7 en 8 hoeven 

geen mondkapjes meer op; 

 De vooradviesgesprekken in groep 7 

mogen plaatsvinden in de school (maar 

kunnen desgewenst ook gevoerd worden 

via Teams). 

 
 
Hoera! Schoolreis gaat door! 
Nu de pretparken weer open mogen en ook weer grotere groepen mogen 

ontvangen, kan de schoolreis gelukkig doorgaan, wat een feest! We gaan op 

vrijdag 25 juni op schoolreis.  

 

De groepen 1 t/m 3 gaan naar Plaswijckpark. Zij verzamelen om 8.30 uur in 

de klas en zijn rond 15.00 uur weer terug bij Het Baken.  

 

De groepen 4 t/m 8 gaan dit jaar naar Duinrell. Zij 

verzamelen om 8.30 uur in de klas en zijn rond 16.00 uur 

weer terug bij Het Baken.  

 

De lunch wordt in de parken geregeld. Wilt u wel een tussendoortje, iets te drinken 

en zonnebrand meegeven in een tas die uw kind zelf kan dragen? Aanstaande 

maandag doen de leerkrachten in Social Schools per groep een oproep voor 

ouderhulp. Mochten wij teveel aanmeldingen voor ouderhulp hebben, dan zal de 

leerkracht loten welke ouders mee kunnen op schoolreis.  

 

Wilt u zelf bijtijds contact opnemen met Skippy om door te geven dat uw kind 

eventueel later naar de NSO komt, zodat zij daar rekening kunnen houden met het 

leerlingaantal? 

 

We zijn blij dat de schoolreis door kan gaan en kijken er nu al naar uit! 

 

 

Agenda 
 

10 en 11 juni 

Cadeau van de Oudervereniging  

Donderdag 17 juni  

Sportdag groep 5 t/m 8 

Vrijdag 25 juni 

Schoolreis 

Woensdag 30 juni 

Ook groep 1-2 naar school i.v.m. jubileum 

30 juni, 1  en 2 juli 

Jubileumfeest Johannesschool 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



Enorm trots op onze groep 8!  
Vorige week ontvingen alle 

kinderen uit groep 8 de uitslag 

van de IEP eindtoets. Het landelijk 

gemiddelde dit jaar van deze 

eindtoets lag op 79,7. Onze groep 

8 had een gemiddelde van 85! 

Een resultaat waar de kinderen trots op mogen zijn!  

 

Alle groep 8-ers hebben inmiddels een plekje gevonden op een school voor 

voortgezet onderwijs en voor hen staat er nog een aantal leuke activiteiten op het 

programma. Zo zijn de voorbereidingen voor de afscheidsmusical al in volle gang!  

 

50-jarig jubileum Johannesschool  
Op woensdag 30 juni, donderdag 1 juli én vrijdag 2 juli barst het 

jubileumfeest los! Heeft u al in uw agenda staan dat de groepen 1-

2 ook op woensdag 30 juni naar school gaan?  

 

Aarde, water, lucht en vuur… Dans, muziek, beeldende vorming, 

fotografie… Slingers, ballonnen, pannenkoeken… Rode loper, op 

de foto en ijs… Spannend! 

 

 

Wilt u alvast voor ons sparen? 

Voor de activiteiten in de jubileumweek zijn we op zoek naar lege plastic flesjes, 

glazen flessen, buizen van metaal of plastic, houten stokjes, divers hout, oude kleding 

en textiel die verknipt mag worden, bollen wol en borduurgaren. Wilt u alvast voor 

ons sparen (en het thuis nog eventjes bewaren?) Vanaf twee weken voor het 

jubileum mogen de spullen mee naar school.  

 

 

Nóg meer feest: mooie cadeaus van de Oudervereniging!  
De OV trakteert! Ieder schooljaar wordt er vanuit de ouders een (educatief) cadeau 

aan de leerlingen gegeven. Eerdere cadeaus waren bijvoorbeeld het bezoek van 

de reptielen aan de klas of de djembé dag. Dit jaar kunnen groep 3 t/m 8 gaan 

genieten van lasergamen en freerunnen en de groepen 1-2 krijgen dieren op 

bezoek! 

 

Groep 3 t/m 8, 10 juni: lasergamen en freerunnen 

Op donderdag 10 juni staat er geen normale 

gymles voor groep 3 t/m 8 gepland, want de 

leerlingen gaan die dag een lesuur freerunnen EN 

een lesuur lasergamen! Team4Talent helpt ons bij 

de uitvoering van deze gave activiteiten. Omdat 

het een dag vol beweging belooft te worden, 

raden wij aan de leerlingen die dag sportieve 

kleding aan te trekken, of andere kleding waarin de kinderen lekker kunnen 

bewegen. 

 



Groep 1-2, 11 juni: dieren op bezoek 

Voor de kleuters wordt er een andere activiteit 

georganiseerd op vrijdag 11 juni. Deze dag komen 

er dieren op bezoek van de stadsboerderij & 

waterspeeltuin BuytenDelft, zoals konijnen en 

cavia’s.  

 

 
 
Sportdag groep 1 t/m 4 
Wat een mooie sportdag voor groep 1 t/m 4, en wat een prachtig weer! De 

kinderen konden zichzelf zowel uitleven in de sporthal als op het grasveld voor Het 

Baken. Meester Roel en meester Gerben hadden in de sporthal een uitdagend 

parcours neergezet met veel verschillende klim- en klauteronderdelen. Op het 

grasveld deed Team4Talent allerlei spellen met de kinderen. De kinderen hebben 

hard hun best gedaan! Daarna met hun meegebrachte boterhammen een picknick 

in het grasveld en een ijsje toe, wat een sportieve en fijne dag! 

 

 

 

  



SKOP zoekt een lid voor de raad van toezicht 

 
  



Ingezonden post 
 

Muziekvereniging Excelsior Pijnacker 

Al vele jaren komt Muziekvereniging Excelsior Pijnacker langs de basisscholen in 

Pijnacker om muziekles te geven om de leerlingen te stimuleren zelf muziekles te 

gaan nemen. Vanaf volgend jaar wil Excelsior de leerlingen een nog actievere rol 

geven tijdens deze muzieklessen door meer instrumenten mee te brengen waarop 

de leerlingen zelf kunnen oefenen.   

 

Van vrijdag 28 mei tot en met zaterdag 5 juni doet Muziekvereniging Excelsior 

Pijnacker mee aan de jaarlijkse actie van het Prins Bernhard Cultuurfonds, voorheen 

bekend als de Anjeractie. In totaal collecteren 1182 organisaties in het hele land om 

geld op te halen voor lokale cultuur en natuur. De collecte is dit jaar voor de tweede 

keer mobiel, via appjes, mailtjes en social media. De opbrengst van de actie is voor 

de organisaties die actievoeren.  

Muziekvereniging Excelsior Pijnacker voert dit jaar actie om instrumenten aan te 

schaffen voor het genoemde scholenproject. Excelsior hoopt met de opbrengst van 

deze actie hiervoor het geld bij elkaar te halen, zodat de muzieklessen op school 

nog leuker gemaakt kunnen worden voor de leerlingen. 

Als u de QR-code scant, komt u op een beveiligde iDEAL-betaalpagina waarop u 

zelf een bedrag kunt invullen. Vanaf 28 mei tot en met 5 juni is deze QR-code 

gekoppeld aan Excelsior (de ontvanger) en zal de opbrengst ten goede komen aan 

Excelsior. Namens Excelsior alvast bedankt voor uw bijdrage! 

 

 

  



Gratis proefles Balletstudio Belinda 

 
 
 
Voorleesuurtje 

 


