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Die hoed staat je goed: juffen- en meestersdag
Op woensdag 20 februari is het
feest op de Johannesschool:
juffen- en meestersdag! Het
thema van dit jaar is ‘Die hoed
staat je goed’. Alle kinderen en
leerkrachten mogen verkleed
komen in dit thema. We hebben
een spetterend feestprogramma
met optocht, vossenjacht en
pannenkoeken eten!
Optocht
Woensdag 20 februari begint met een optocht rond het
scholencomplex: wie heeft de mooiste fiets, skelter, step of
iets anders dat kan rijden? Wie zijn of haar vervoersmiddel
het mooist heeft versierd in het thema ´Die hoed staat je
goed´, wint een prijs!

Agenda:
Vrijdag 1 februari
14.45 uur: Vrijdag Theater met
optredens van de groepen 1-2, 3, 4
Dinsdag 5 februari
Studiemiddag SKOP: alle leerlingen
om 12.00 uur vrij
Vrijdag 8 februari
Warme Truien Dag
Woensdag 20 februari
Juffen- en meestersdag
Vrijdag 22 februari
Studiedag: alle leerlingen vrij

Vossenjacht: ouderhulp gezocht!
23 februari t/m 3 maart
Bij de vossenjacht zitten er allemaal ´vossen´ verstopt
Voorjaarsvakantie
in het gebied rond de school. De vossen zijn allemaal
verkleed in het thema ´Die hoed staat je goed´. De
kinderen gaan in hun eigen groepje, onder leiding van een leerling van groep 8, op zoek
naar de vossen. Wie vindt alle vossen en lost de puzzel op? Om dit spel tot een succes te
kunnen maken, zijn we op zoek naar ouders die vos willen zijn. U kunt zich opgeven via
de intekenlijsten bij elke groep.
Pannenkoeken eten: ouderhulp gezocht!
Aan het einde van de ochtend sluiten we de dag feestelijk af met pannenkoeken eten in
de klas. We zoeken daarvoor de hulp van ouders. Wie wil pannenkoeken bakken en die
rond 11.30 uur in de klas komen brengen? Liefst opgerold met suiker en al, zodat de
kinderen de pannenkoeken gemakkelijk op kunnen eten. U kunt zich opgeven via de
intekenlijsten bij elke groep.
Als uw kind geen pannenkoeken mag eten in verband met een allergie, wilt u dan zelf
zorgen voor een vervangende traktatie?
We hebben zin in een feestelijke dag en hopen op uw hulp om de dag tot een groot
succes te maken!

Warme Truiendag
Op vrijdag 8 februari is het Warme Truiendag. Scholen
in heel Nederland zetten die dag de verwarming een
paar graden lager. In de lessen besteden ze aandacht
aan klimaat en energie. Ook onze school doet mee!
Door zuinig te zijn met energie, bijvoorbeeld door de
verwarming lager te draaien, kunnen we ervoor zorgen

dat er minder CO 2 in de lucht komt! De acties op deze ene dag zullen het probleem niet
oplossen, maar zetten hopelijk wel heel wat kinderen aan het denken over het probleem
en oplossingen. Maar: de verwarming 1 graad lager zetten, betekent 7% minder
brandstof uitstoten en dus 7% minder CO 2 -uitstoot. Als er op de Warme Truiendag 700
scholen mee doen en de kachel gemiddeld 3 graden lager zetten, besparen we met z'n
allen 166 ton broeikasgas, waaronder CO 2 . Dit komt overeen met een auto die 830.000
km aflegt!
Voor het slagen van deze Warme Truiendag willen we u vragen om ervoor te zorgen dat
uw kind op vrijdag 8 februari warm is aangekleed. Verder gaan we op school de hele
middag extra aandacht besteden aan dit onderwerp. Alle groepen krijgen een les over
energie, klimaat en dergelijke en hieraan wordt vervolgens een leuke creatieve les
gekoppeld.
Voor meer informatie kijk op: www.warmetruiendag.nl
We hopen op een leuke, gezellige en leerzame middag!

Voorschotbenadering bij de oudste kleuters
We zijn in groep 1 en 2 het gehele jaar met letters bezig. In de klas hangt een
lettermuur en de kinderen nemen regelmatig spulletjes mee waarin een bepaalde letter
voorkomt. Op deze manier komen kinderen met de letters in contact en leren ze de
letters kennen. In januari kijken we hoeveel letters een kind kan benoemen. Sommige
kinderen kunnen minder letters benoemen dan hun klasgenootjes. Met deze kinderen
starten we een speciaal programma: de voorschotbenadering. Het doel van de
voorschotbenadering is het oefenen van de klank/letterkoppelingen en het verdelen van
woorden in letters en letters samenvoegen tot woorden. Daarnaast stimuleren we de
spontane spelling. Kinderen ´schrijven´ woorden bij bijvoorbeeld een tekening. Voor de
kinderen die aan de voorschotbenadering mee doen, is een handelingsplan geschreven
en met de ouders besproken. De ouders ondertekenen het handelingsplan.
Wat houdt de voorschotbenadering in?
We stellen elke week één nieuwe letter ( l, m, p, r, s, t, a en o) centraal.
Op donderdagmiddag wordt de nieuwe letter geïntroduceerd en in de
loop van de week wordt deze letter nog twee keer besproken in een klein
groepje. De letters worden altijd aangeboden in combinatie met een
plaatje. De letter van de week is bijvoorbeeld de l. De leerkracht laat
deze kaart zien en deelt kleine kaarten uit met de beginletter l. Samen
met de juf benoemen de kinderen de plaatjes. Tijdens de tweede en
lat
derde les worden er ook plaatjes gebruikt met de letter l aan het einde
van het woord. Al spelenderwijs leren de kinderen de letters herkennen
en benoemen.
Met de voorschotbenadering willen we de kinderen een goede start in groep 3 geven en
lees- en spellingsproblemen voorkomen. Als u vragen heeft over de
voorschotbenadering, loopt u dan gerust even langs bij de leerkracht van uw kind.

Actie Leerplicht luxeverzuim
Het team Leerplicht van de gemeente Pijnacker-Nootdorp vroeg ons u te informeren over
een luxeverzuim actie op schoolverzuim rond de voorjaarsvakantie. Met ongeoorloofd
schoolverzuim wordt het wegblijven van school zonder toestemming bedoeld.
Ongeoorloofd schoolverzuim rond de vakantie heet luxeverzuim. U krijgt deze informatie
omdat sommige gezinnen nog de voor officiële schoolvakantie op vakantie gaan of later
terugkomen. Dit is niet toegestaan volgens de Leerplichtwet.

Leerplicht voert deze actie uit in de week vóór en de week na de voorjaarsvakantie. Het
doel is het schoolverzuimbeleid te ondersteunen en het zogenoemde ‘luxeverzuim’ te
voorkomen en terug te dringen.
Als uw kind zonder toestemming van school wegblijft, of onterecht is ziek gemeld moet
de school dat melden bij leerplicht. U wordt vervolgens door leerplicht uitgenodigd voor
een gesprek, de leerplichtambtenaar kan genoodzaakt zijn een proces-verbaal op te
maken. Een proces-verbaal wordt opgestuurd naar de officier van justitie. Justitie bepaalt
hoeveel boete u moet betalen.

Raindropchess
Vandaag kregen de kinderen van de groepen 5
t/m 8 een schaakles volgens het schaakspel
Raindropchess. Jozias Hillenkamp van
Raindropchess en Yvonne van der Zanden van
‘Talent leert leren!’ gaven alle
bovenbouwgroepen een uur les. Op de website
www.raindropchess.nl kunnen de kinderen op de
computer schaken. Ook kunt u op deze website
meer informatie vinden. Als uw kind bijzonder enthousiast is en u wilt het spel
aanschaffen, stuurt u dan voor de voorjaarsvakantie even een mailtje naar
waltergielen@johannesschoolpijnacker.nl. Op vrijdag 22 februari kan uw kind van 16.00
tot 17.30 uur Raindropchess spelen in het CJMV-gebouw (kosten €3,00, opgeven via
info@talent-leert-leren.nl).

Vakantiedata schooljaar 2012-2013
De data van de vakanties voor schooljaar 2013-2013 zijn definitief vastgesteld.
Let op: de data wijken soms af van de landelijke richtlijnen.
Naam vakantie
Herfstvakantie

Data
21 oktober t/m 25 oktober

Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen

23 december t/m 3 januari
24 februari t/m 28 februari
18 en 21 april

Meivakantie

28 april t/m 9 mei

Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

29 en 30 mei
9 juni
21 juli t/m 30 augustus

Vernieuwde website Johannesschool
Sinds vorige week is de lay-out van de website van de Johannesschool vernieuwd. Nog
niet alle onderdelen zijn volledig in werking. Hier wordt de komende periode hard aan
gewerkt. Ook op de website kunt u het laatste nieuws van de Johannesschool terug
lezen, inclusief de Nieuwsbrief en de vakantiedata.

Johannesschool op Twitter
Sinds enkele weken kunt u ons niet alleen via de nieuwsbrief en de
website volgen, maar ook op twitter kunt u regelmatig lezen over wat er
allemaal gebeurt op de Johannesschool.
Ons twitteraccount is: @JohannesSKOP

Nieuws van de Oudervereniging
De eerste maand van het nieuwe jaar zit er alweer op maar toch willen wij u nog het
allerbeste wensen voor dit nieuwe jaar.
Juffen- en meestersdag
De OV is samen met een aantal leerkrachten en hulpouders alweer druk bezig met de
voorbereidingen voor het volgende feest: juffen- en meesterdag. Elders in deze
nieuwsbrief heeft u daar meer over kunnen lezen.
Vergadering
Onze eerste vergadering van dit jaar vindt plaats op maandag 18 februari a.s. Zoals u
weet zijn onze vergaderingen openbaar. Wellicht heeft u een leuk idee, tips of gewoon
een vraag; schuift u gerust aan, wij staan open voor tips en nieuwe ideeën.
Avondvierdaagse
De avondvierdaagse wordt dit jaar georganiseerd van maandag 3 t/m vrijdag 7 juni.
Noteert u deze data vast in uw agenda? Te zijner tijd ontvangt u meer informatie.
Namens het OV-bestuur,
Kim Scheffelaar & Debby Henskes-de Niet
ov@johannesschoolpijnacker.nl
De OV: Voor meer plezier op school!

Vakantiegastgezinnen gezocht! (ingezonden mededeling)
Heeft u de vakantie voor deze zomer al weer vastgelegd of bent u nog
aan twijfelen wat u dit jaar gaat doen? In beide gevallen kunt u
misschien eens denken aan de mogelijkheid om wat tijd in te ruimen
voor een vakantiekind van Europa Kinderhulp. Europa Kinderhulp is
namelijk dringend op zoek naar lieve mensen die een kansarm kind ca.
tweeënhalve week een fijne vakantie willen bieden. Een vakantie waarin
het vooral gaat om meedraaien in het gezin, aandacht, buiten spelen en rust.
Voor u en uw kinderen misschien allemaal erg gewoon, maar voor onze vakantiekinderen
heel speciaal. Vaak zelfs een ervaring voor het leven!
Dit jaar komt een aantal groepen vakantiekinderen nog voordat de schoolvakantie
begint. Misschien vindt u dat eigenlijk wel prettig, omdat u het vakantiekind zo nog meer
aandacht kan geven. Maar belangrijk is wel om te weten dat u het vakantiekind per week
drie halve dagen bij een oppas onder mag brengen. En mocht het dit jaar toch niet
lukken, dan weet u misschien wel iemand in uw omgeving die niet afhankelijk is van de
schoolvakantie en graag iets wil betekenen in het leven van een kansarm kind. Wie weet
is het iets voor uw vitale ouders (actieve senioren zijn welkom tot 69 jaar) of die
alleenstaande buurvrouw?
Als u serieus denkt dat dit iets voor u is, meldt u zich dan alstublieft niet te laat aan.
Vorig jaar hebben wij veel vakantiegastouders én kinderen moeten teleurstellen, omdat
de aanmeldingen te laat binnen kwamen.

Data vakantiereizen:
Franse kinderen: 6/7-26/7, 7/7-25/7, 20/7-9/8
Duitse kinderen: 8/7-25/7, 15/7-2/8
Nederlandse kinderen: 22/7 – 9/8
Voor meer informatie: www.europakinderhulp.nl. Aanmelden kan via e-mail:
zuidholland@europakinderhulp.nl. U krijgt dan vrijblijvend een informatieboekje
toegestuurd.U kunt voor aanmelding of informatie ook bellen met Connie Nieuwendaal
010-5927176 of Petra v.d. Kaaden 0180-844652.

Kopij volgende nieuwsbrief
Als u kopij heeft voor de nieuwsbrief van donderdag 14 februari, wilt u die dan uiterlijk
dinsdag 12 februari toesturen via nieuwsbrief@johannesschoolpijnacker.nl?
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