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Sint op de Johannesschool 
Wat een bijzondere tijd op school! Strooipieten, 

surprises, schoen zetten, kruidnootjes bakken, 

Pietengym… En maandag komt Sint met zijn Pieten 

bij ons op bezoek!  

 

 

 

Welkom bij het Vrijdag Theater groep 5 t/m 8  
Op vrijdag 2 december is het Vrijdag Theater voor groep 5 t/m 8. De groepen 5, 6, 7 

en 8 verzorgen allemaal een kort optreden met de klas. U bent van harte welkom 

om te komen kijken naar het optreden van uw kind!  

 

Om 14.40 uur gaat de deur bij de kleuteringang open en kunt u een plekje zoeken in 

onze Theaterzaal.   

 

 

Agenda 
Vrijdag 2 december 

14.45 uur Vrijdag Theater groep 5 t/m 8 

Maandag 5 december 

Sinterklaasfeest, leerlingen 12.00 uur vrij 

Vrijdag 9 december 

Rapport groep 8 mee naar huis 

12 – 16 december 

Groep 8-gesprekken 

Woensdag 21 december 

17.30 uur kerstdiner in alle groepen 

Vrijdag 23 december 

10.30 uur , kerstviering: ouders welkom! 

12.00 uur: leerlingen vrij 

 

 

 
 
 
 

 



Weinig invallers beschikbaar  
De laatste weken hebben we aardig wat zieken onder de leerkrachten en invallers. 

Bij ziekte doen we telkens enorm ons best het zo goed mogelijk op te lossen. We 

merken dat ook u zich inspant om uw kind indien nodig in de middag op te kunnen 

halen. Ontzettend bedankt voor uw medewerking!  

 

 

Bonnenactie 
Weet u nog, de bonnenactie van 

kantoorboekhandel Van Atten, tijdens de 

kinderboekenweek?  

 

U heeft met elkaar veel bonnen verzameld, 

waardoor wij weer nieuwe boeken voor de 

schoolbieb uit konden zoeken. Dank u wel voor het 

sparen! 

 

 

 

Nog meer sparen…? 
Komt u weleens bij de supermarkten Plus of Hoogvliet? Bij 

bepaalde actieproducten worden Sinterklaasboeken 

uitgedeeld. Als u de boeken heeft of krijgt en er zelf niets 

mee doet, zou u ze dan mee willen nemen naar school? 

Wij vullen graag onze Sint-collectie aan! Alvast bedankt! 

 

 

Oproep voor leuk leesmateriaal 
Om het lezen te bevorderen en kinderen 

enthousiast te maken voor verschillende 

genres, zijn wij op zoek naar 

tijdschriften/boeken, die u niet meer 

gebruikt, maar waar wij op school heel blij 

mee zijn!   
  

We zijn op zoek naar: Quest junior, National 

Geographic junior, Tina, Wild van Freek, Zo zit 

dat, Okki stripboeken, zoals Suske en Wiske, 

Donald Duck, moppenboeken, dichtbundels voor kinderen, prentenboeken, 

kookboeken, knutselboeken, dierenverhalen (informatief), fabels, reisgidsen, Donald 

Duck junior, enz.    

  

Als u thuis tijdschriften/boeken heeft liggen die we mogen hebben voor school, heel 

graag! Wilt u deze dan meegeven aan uw kind of even afgeven bij de leerkracht?    

 

 

 
 



Kerst op de Johannesschool 
De Sinterklaasviering komt nog, maar ook de kerstvoorbereidingen zijn al in volle 

gang!  

 

Advent  

Dit jaar staan we stil bij de adventsperiode, de laatste 24 

dagen voor Kerstmis. Dit is een periode van bezinning. Vanaf 

deze week staan we in de klassen al stil bij het naderende 

kerstfeest en wat dat eigenlijk inhoudt. Wat vier je nu eigenlijk 

met Kerstmis en wat is de 'kerstgedachte'?   

 

Op vrijdag 16 december is het ‘foute’ kersttruien dag! Als uw kind in het bezit is van 

een ‘foute’(of gewoon heel mooie!) kersttrui, is het leuk om die op deze dag te 

dragen! Een kersttrui hoeft uiteraard niet speciaal aangeschaft te worden.  

 

Op vrijdag 16 december gaan de kinderen van de 

bovenbouw kerststukjes maken. Wilt u een bakje, oase, 

versiering en takken meegeven naar school? Mocht u meer 

willen meegeven, dan kunt u dit afstemmen met de 

leerkracht.  

 

Voedselbank  

In Nederland zijn veel kinderen afhankelijk van de voedselbank. Geen enkel kind zou 

immers met een lege maag naar school mogen gaan! Helaas is dit nog wel het 

geval voor veel kinderen in Nederland. Op de Johannesschool willen wij daarom 

gezinnen die het moeilijk hebben, helpen met het aanvullen van de voorraadkast. 

Daarom houden we een actie om de voedselbank te helpen met het aanbieden 

van levensbehoeftes, zoals houdbare (ontbijt)producten of hygiëne-artikelen. In 

iedere klas zal een krat klaarstaan waar kinderen de spullen in kunnen doen. 

Uiteraard is dit geen verplichting en mag ieder zelf bepalen of u iets geeft. De 

kratten van de voedselbank staan vanaf maandag 12 december in de klassen. De 

kratten blijven staan tot en met woensdag 21 december.   

 

Gerechten voor het kerstdiner 

Vanaf maandag 12 december zal bij de ingang van de groepen een 

intekenlijst hangen voor het kerstdiner van 21 december. Als u of uw kind 

hierop inteken, is het de bedoeling dat er op de lijst een gerecht 

genoteerd wordt dat u thuis klaar maakt (ongeveer 10 tot 15 porties). 

Namens de kinderen alvast heel hartelijk bedankt voor uw kook- of 

koopkunst. 

Kerstdiner / borrel voor de ouders 

Op woensdag 21 december vindt het kerstdiner plaats van 17.30 tot 18.45 voor de 

onderbouw en van 17.30 tot 19.00 voor de bovenbouw. Voor alle ouders wordt in 

onze Theaterzaal gelijktijdig een 'kerstborrel’ georganiseerd met behulp van de 

Oudervereniging.  



Kerstviering in de kerk 

Op vrijdag 23 december houden wij een gezamenlijke kerstviering 

voor de groepen 1 t/m 8 in de Johannes de Dooperkerk. De viering 

wordt gehouden van 10.30 tot ongeveer 11.30. U bent van harte 

uitgenodigd om bij de viering aanwezig te zijn! Als u bij de viering 

aanwezig bent, mag uw kind na de viering meteen met u mee 

naar huis. Alle andere kinderen lopen samen met de juf mee terug 

naar school en kunnen dan bij school opgehaald worden. Op 23 

december zijn de kinderen om 12.00 uur vrij en begint de 

kerstvakantie.    
  

 

Even voorstellen! 
Na de kerstvakantie gaan zowel juf Amber als juf Sanne genieten van hun 

welverdiende zwangerschapsverlof! Zij zullen tijdens hun afwezigheid  vervangen 

worden door juf Carlijn en juf Fanny. In deze nieuwsbrief stellen zij zich graag aan u 

voor! 

Beste ouders, 

Graag stel ik me even aan u voor. Mijn naam is Carlijn Karstens en ik 

ben 30 jaar. Ik woon samen met mijn vriend Thijs in Pijnacker.  

 

Na 3 jaar met veel plezier werkzaam te zijn geweest in de kinderopvang, sta ik nu te 

popelen om net als voorheen weer voor de klas te staan als leerkracht. Ik heb al een 

keer meegelopen bij de kleuters van groep 1/2c en dat vond ik erg gezellig! Ik heb 

er zin in om deze groep van juf Amber over te nemen tijdens haar verlof. 

 

In mijn vrije tijd ben ik vaak actief bezig. Zo ga ik graag bootcampen, hardlopen of 

wandelen. Als ik niet aan het sporten ben, vind ik het leuk om te puzzelen, te lezen 

en spannende series te kijken.  

 

Ik kijk ernaar uit u te ontmoeten!  

Carlijn 

 

Beste ouders, 

 

Via deze nieuwsbrief wil ik me aan jullie voorstellen. Mijn naam is Fanny van 

Dormolen en ik werk al een aantal jaar voor SKOP. In het verleden heb ik eerder op 

de Johannesschool gewerkt, dus het voelt een beetje als terug van weggeweest. 

 

Na de kerstvakantie zal ik in groep 7 starten om juf Sanne te vervangen en daar heb 

ik veel zin. 

 

Voor nu wens ik iedereen een gezellige decembermaand toe en wellicht zien we 

elkaar in het nieuwe jaar! 

 

Met vriendelijke groet, 

Fanny van Dormolen 


