
Nieuwsbrief 
 

Nr. 2, 19 september 2019 

 

De eerste weken 
Wat is er de eerste weken al veel gebeurd op school, naast de ‘gewone’ lessen in alle 

groepen! Kijk maar: 

  

Agenda 
Donderdag 19 september 

ALV Oudervereniging, 19.30 – 20.15 uur 

ALV Knabbel&Babbel, 20.15 – 21.00 uur 

Vrijdag 20 september 

Studiemiddag SKOP, leerlingen 12.00 uur vrij 

Woensdag 25 september  

Jeu de Boules-toernooi groep 7 en 8, 13.00 uur 

Donderdag 26 september 

Informatieavond groepen 1-2, 18.30 – 19.30 uur 

Vrijdag 27 september 

Vrijdag Theater groepen 1 t/m 4, 14.45 uur 

Maandag 30 september 

Opening Kinderboekenweek, thema: Reis mee 

 

 
 
 
 

 

De First Lego League is van start gegaan als naschoolse 

activiteit. Jonas, meester Ronald en Bas (de vader van 

Olin en Jonas) klussen hard aan de FLL oefentafel. 

Prinsjesdag is traditiegetrouw ook 

hoedjesdag in groep 7 en 8! 

Een spectaculaire Mad Science Show voor de 

groepen 3 t/m 8, onder andere over statische 

elektriciteit...! Zin in de naschoolse cursus? 

Inschrijven kan via https://inschrijven.mad-

science.nl/ 

 

De afscheidstegel van onze ‘oude’ 

groep 8 heeft een mooi plekje 

gekregen op het plein! 

Op dinsdag, 

donderdag en 

vrijdag is het fruitdag 

op school.  

https://inschrijven.mad-science.nl/
https://inschrijven.mad-science.nl/


Fruitdagen  
Ook komend schooljaar zijn dinsdag, donderdag 

en vrijdag onze fruitdagen. Wilt u uw kind op 

deze dagen groente of fruit meegeven voor de 

kleine pauze en voor de overblijf? We doen dit 

schooljaar niet mee met het EU-schoolfruit, maar 

we vinden het nog steeds belangrijk om het eten 

van fruit te stimuleren.  

We willen u verder dringend verzoeken géén 

snoep of koek mee te geven in de lunchtrommel 

van uw kind. 

 

Allemaal een eigen Dopper!  
Donderdagmiddag 12 september kregen alle kinderen 

hun eigen Dopper; het zelf verdiende resultaat na de 

Sponsor Opschoon Actie.  

 

Iedere dag dat de Doppers mee naar school komen, 

werken we met elkaar aan meer water, minder afval, 

top!  

 

 

 

Informatieavonden  
Wat fijn dat zoveel ouders de informatieavond voor de groepen 3 t/m 8 hebben bezocht! Er 

was veel belangstelling voor alle informatie over het reilen en zeilen in de groepen. Bedankt 

voor uw komst!  

 

Op donderdag 26 september is de informatieavond voor de groepen 1-2, van 18.30 tot 19.30 

uur. Vanaf 18.15 uur bent u alvast welkom voor een kopje koffie of thee.  

 

Op de informatieavond hebben de leerkrachten verteld over de superhelden van Orka, 

waar we in alle groepen mee werken. Veel ouders vroegen naar de poster, om die ook thuis 

te kunnen gebruiken. De poster is daarom bijgevoegd als bijlage bij deze nieuwsbrief. Als u 

meer wilt lezen over ‘Orka, aan de slag met gedrag’, kunt u kijken op 

https://www.orkatraining.nl/ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Inschrijven broertjes en zusjes  
Denkt u er aan om broertjes en zusjes tijdig aan te melden? We houden graag een plekje 

voor hen vrij en vinden het fijn als we ruim vooraf weten welke kinderen we mogen 

verwelkomen. Een inschrijfformulier kunt u ophalen bij juf Imke. Alvast bedankt! 

De superhelden 

van Orka 

https://www.orkatraining.nl/


Kinderboekenweek 2019: REIS MEE!  
Van maandag 30 september t/m vrijdag 11 oktober vieren we de Kinderboekenweek op de 

Johannesschool! Dit jaar is het thema “Reis mee”. We hebben een leuk afwisselend 

programma met o.a. een gezamenlijke opening, voorleeswedstrijd, kinderen uit de 

bovenbouwgroepen die gaan voorlezen aan de kinderen uit de onderbouw, een 

boekenmarkt, workshops en natuurlijk de kijkavond op donderdag 10 oktober. Ook zullen wij 

de Kinderboekenweek weer gezamenlijk afsluiten. 

 

Voor de boekenmarkt die plaatsvindt op 

vrijdag 4 oktober mogen de kinderen uit 

groep 4 t/m 8 die boeken willen verkopen 

deze op woensdag 2 oktober meenemen 

naar school. De boekenmarkt start om 15.00 

uur voor iedereen. U mag als ouder met uw 

kind een kijkje nemen op de boekenmarkt. 

De boekenmarkt duurt tot 15.30 uur. 

 

Donderdag 10 oktober is de Kijkavond op 

school. Deze begint om 18:30 uur en duurt tot 

20:00 uur. Net als vorig jaar hebben we tijdens 

de Kinderboekenweek de voorleeswedstrijd in de bovenbouw. Uit de groepen 6 t/m 8 wordt 

er een winnaar bepaald. Deze kinderen zullen strijden om de felbegeerde titel: 

Voorleeskampioen van de Johannesschool.  

 

Spaaractie bij Van Atten: 

Al jaren doen wij als school zaken met de plaatselijke boekhandel Van Atten. Ook dit jaar 

hebben we de handen inéén geslagen om een leuke spaaractie te houden. Hoe werkt het: 

Als u in de kinderboekweek (van 2-10 tot 13-10) een kinderboek koopt bij Van Atten, kunt u  

het bonnetje van deze aankoop inleveren in de daarvoor bestemde bus op school, in de 

Viertonde. Voor 20% van het totaalbedrag van deze bonnen mogen wij boeken uitzoeken 

voor de schoolbieb. Spaart u mee? 

 

 

Mad Science komt op school! 
Woensdag 18 september hebben de groepen 3 t/m 8 genoten van 

de spectaculaire Mad Science show. Na afloop van de show zijn de 

inschrijfformulieren aan de kinderen meegegeven om zich op te 

kunnen geven voor de naschoolse cursus. 

 

De kinderen worden vanaf donderdag 31 oktober zes weken lang 

iedere donderdag vanaf 15.30 uur meegenomen in de wondere 

wereld van experimenten, proefjes en demonstraties!  Elke week staat 

een nieuw thema centraal en zal de professor de wetenschap en 

techniek die daarachter zit uitleggen.  

 

Natuurlijk gaan de kinderen ook zelf aan de slag als echte 

wetenschappers! Ze produceren zelf aardschokken, bouwen een 

eigen thermometer, en krijgen een air-pump rocket mee naar huis! 

 

LET OP! De inschrijftermijn is van korte duur! Inschrijven kan t/m 29 september via 

https://inschrijven.mad-science.nl/ en vol=vol.   

 

https://inschrijven.mad-science.nl/


 Ingezonden: Tara Kinderyoga 

 
Beste ouders. 

De kinderen zijn weer op school begonnen en de 

naschoolse activiteiten zijn of worden weer 

opgestart, zo ook de kinderyogalessen. 

Kinderen die aan yoga doen zijn vrolijker, voelen zich 

rustiger en kunnen zich beter concentreren. 

Over kinderyoga wordt steeds meer geschreven in 

dag- en vakbladen. Ook worden er steeds meer 

kinderyogalessen aangeboden. Op sommige 

scholen wordt er al ingezien dat er met eenvoudige 

yogaoefeningen tussen de lessen door, door de 

kinderen, hogere prestaties geleverd worden.  

Ik geef nu al heel wat jaren kinderyogales in Pijnacker 

en krijg van kinderen en ouders te horen dat 

kinderyoga ‘werkt’. 

Yoga voor kinderen is anders van opzet dan yoga 

voor volwassenen. De kinder-yoga-lessen hebben steeds een ander thema, zijn speelser en 

afgestemd op de belevingswereld van kinderen. Kinderen leren tijdens de les op een fijne en 

ontspannen manier zich bewust te worden van hun eigen lichaam, hun emoties en hun 

omgeving. Ook is er veel aandacht voor elkaar. Bij kinderyoga gaat het niet om de prestatie 

en het resultaat. In de les kunnen de kinderen helemaal zichzelf zijn en zijn we blij met ieders 

inbreng. In de lessen wordt er naast de yogahoudingen aandacht besteed aan spel, muziek, 

fantasie, dans, kindermassage, concentratie-, adem-, zintuig- en ontspanningsspelletjes en 

creatieve opdrachten.  

Bij kinderyoga staat plezier voorop!                                                                                   

Starten met de les kan op ieder moment.  

De lessen worden gegeven door Wilma Abbink, kinderyogadocent, maar ook leerkracht op 

een basisschool, op donderdagmiddag in de speelzaal van de Johannesschool in de wijk 

Koningshof in Pijnacker.  

Ik wil u hierbij uitnodigen om samen met uw kind(eren) een gratis proefles te komen volgen. 

Voor meer informatie kunt u kijken op: www.tarayoga.nl, mailen naar:  wilma@tarayoga.nl. of 

bellen of een berichtje sturen naar tel.no. 0613325709 

Met hartelijke groeten van Wilma Abbink 

  

http://www.tarayoga.nl/
mailto:wilma@tarayoga.nl


Ingezonden: Kinderboeken- en spellenbeurs 

 
Kinderboeken- en spellenbeurs 

Zaterdag 12 oktober 9:00 - 12:00 uur 

Clubhuis bij zwembad de Viergang, Noordweg 77A, Pijnacker 

 

Zoek je een boek?! 

Bij deze kinderboekenbeurs worden boeken verkocht namens zo’n 60 verschillende 

aanbieders, hierdoor ontstaat een gevarieerd aanbod. Van voorlees- en 

prentenboeken voor de aller jongste tot boeken voor de jong volwassenen; van 

Geronimo tot Dikkie Dik, van Donald Duck stripboeken tot kinderkookboeken. Voor 

de gure wintermiddagen zijn er spelletjes van jong tot oud als Verstoppertje met 

Nijntje en Monopoly. 

Dit alles voor een leuk prijsje! 

 

Het goede doel  

De kinderboeken- en spellenbeurs steunt met de opbrengst ieder jaar 

een ander doel dat het welzijn van kinderen hoog in het vaandel 

heeft staan. Dit jaar is dit Stichting AandachtsLab, voorlezen met de 

methode: Voorlezen Plus. 

 

Boekenkast opruimen? 

Staat je boekenkast vol met boekjes waar de kinderen ‘uit gegroeid’ zijn? Je kan ze 

verkopen bij deze beurs en de spaarpot van de kinderen een beetje spekken! 70% 

van de opbrengst is voor jou, 30% gaat naar het goede doel.  

Verkoopnummeraanvragen? www.kinderboekenspellenbeurs.weebly.com 

 

Dus kom samen met je kind(-eren) snuffelen voor gezelschapsspellen en 

kinderboeken en ondersteun tegelijkertijd het goede doel. We zien jullie graag op 

zaterdag 12 oktober!  

 

Kijk voor alle informatie op de website: www.kinderboekenspellenbeurs.weebly.com 

 

 

 

 

Ingezonden: Open Huis van De Muziekschool, Ontmoetingskerk  
Zaterdag 21 september 11.00-14.00 uur 

Deze zaterdag wordt een gezellig Muziekschoolfeestje waar kennis gemaakt kan 

worden met instrumenten, docenten en leerlingen van De Muziekschool. 

En uiteraard met onze nieuwe zangdocente Dascha en onze nieuwe locatie De 

Ontmoetingskerk. 

 

We nodigen iedereen van harte uit! 

Er zal een open podium zijn, zodat er gezellig veel muziek zal klinken. 

Dus neem vriendjes, vriendinnetjes, buren, klasgenoten mee en laat hen ervaren hoe 

leuk muziek maken is! 

 

Onder begeleiding van muziek door onze leerlingen en wat lekkers zal het een 

gezellige muzikale happening worden. 

http://www.voorlezen-plus.nl/
http://www.kinderboekenspellenbeurs.weebly.com/
http://www.kinderboekenspellenbeurs.weebly.com/


Ingezonden: Hits4Kids 

 

 


