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Veel kijkplezier 4 december bij de livestream Sintviering! 

De Sintviering is morgen te volgen via een 

livestream, zodat we u een kijkje kunnen geven 

op school. Het is ook mogelijk de viering op een 

later moment terug te kijken. De link naar de 

livestream heeft u gisteren ontvangen via 

Social Schools. We wensen u veel kijkplezier! De 

link is uiteraard alleen bestemd voor 

privégebruik. 

 
 

Agenda 
 

Vrijdag 4 december 

Sintviering, leerlingen om 12.00 uur vrij 

7 – 11 december 

Advies- / Rapportgesprekken groep 8 

Vrijdag 11 december 

Kersttruien-dag 

Maandag 14 – vrijdag 18 december 

Actie voor de Voedselbank 

Vrijdag 18 december 

8.00 uur: kerstontbijt,  ontbijtje mee! 

12.00 uur: alle leerlingen vrij 

19 december 2020 – 3 januari 2021 

Kerstvakantie 

4 januari 2021 

Studiedag, alle leerlingen vrij 

5 januari 2021 

Alle leerlingen weer naar school 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Groep 1-2b maakte Sintwerkjes en 

slingers voor de Covid-afdeling van 

het Reinier de Graaf ziekenhuis. Dat 

maakte patiënten én zorgpersoneel 

blij! 

 

Groep 5 oefent bij de Orka-les van 

meester Rino met ‘schouders tikken’. 

Een oefening in het aangeven van je 

eigen grenzen én in het rekening 

houden met de ander. 

Gezellige winterse 

raamschilderingen 

Prachtige surprises in 

groep 5 t/m 8 



Kerst op de Johannesschool 
Wanneer Sinterklaas het land verlaat, wordt het tijd om de kerstspullen erbij te 

pakken! Dit jaar verloopt het kerstfeest op school anders dan we gewend zijn: zo zal 

er bijvoorbeeld geen kerstdiner plaatsvinden, geen ouderborrel zijn en geen 

kerstviering in de kerk. Maar gelukkig zijn er binnen de huidige maatregelen nog een 

hoop andere mogelijkheden!  

Advent 

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

weken voor kerstmis. Dit is een periode van bezinning. Deze 

week hebben we in de klassen stil gestaan bij het naderende 

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

met Kerstmis en wat is de 'kerstgedachte'? In alle groepen is aandacht besteed aan 

het eerste kaarsje op de adventskrans dat nu mag branden.  

Volgende week zullen we ook weer aandacht geven aan advent en zetten we de 

kerstgedachte om in daden. Het tweede kaarsje mag nu ook branden. En deze 

week denken we speciaal aan de ouderen die eenzaam zijn en zullen we 

kerstkaarten voor hen maken. 

De laatste schoolweek mag het derde kaarsje ook branden. Ook deze week geven 

wij invulling aan de kerstgedachte. Er zal in iedere klas een krat staan om een 

(vrijwillige) donatie te geven aan de voedselbank. 

Het laatste kaarsje van de adventskrans zullen we op de ochtend van 18 december 

aansteken. Kerstmis is nu heel dichtbij. Wij vieren het feest dan alvast in de hele 

school! 

Op Kerst-crea-middag van vrijdag 11 december worden de 

groepen van zowel de onderbouw als de bovenbouw gemengd 

om samen mooie kerstkaarten te maken. De kerstkaarten kunnen 

gemaakt worden voor opa’s en oma’s. De rest van de kaarten zal 

door ons worden bezorgd bij de ouderen van de Weidevogelhof 

om hen een hart onder de riem te steken in deze, voor velen, 

moeilijke tijd!  

Tevens is het op vrijdag 11 december kersttruien-dag! Als uw kind in het bezit is van 

een kersttrui, is het leuk om die op deze dag te dragen! Een kersttrui hoeft uiteraard 

niet speciaal aangeschaft te worden hiervoor. 

Kerstdiner = kerstontbijt 

Omdat het kerstdiner dit jaar niet mogelijk is in verband met de Corona-

maatregelen, hebben we gekozen voor een kerstontbijt op vrijdag 18 

december om 08:00 uur. We beginnen vroeg, zodat het buiten nog 

donker is en in school op deze bijzondere dag alle lichtjes dan al gezellig 

branden. Voor het ontbijt krijgen de kinderen op donderdag 17 

december een mooi kartonnen kerstbordje mee van school. Op dit bord 

kunt u samen met uw kind een mooi ontbijtje klaarmaken, om op vrijdag 

mee naar school te nemen. Op school eten de kinderen gezellig samen in de 

versierde klas. Na het ontbijt hebben we kerstviering in onze theaterzaal. 



Leuke ontbijtideetjes zijn bijvoorbeeld een geroosterd broodje, krentenbol of 

croissant, misschien een gekookt eitje. Drinken, fruit en voorverpakte 

yoghurtbekertjes worden verzorgd vanuit school.  

Net als met het kerstdiner vinden wij het erg leuk om de kinderen in een mooie 

kerstoutfit te mogen ontvangen!  

Adventsactie voor de Voedselbank, helpt u mee? 

In Nederland zijn best veel gezinnen afhankelijk van de voedselbank, waardoor 

sommige kinderen met een lege maag naar school gaan. Op de Johannesschool 

willen wij gezinnen helpen die het moeilijk hebben met het aanvullen van hun 

voorraadkast. Daarom houden we een adventsactie om houdbare 

(ontbijt)producten of hygiëne-artikelen in te zamelen voor de voedselbank. In iedere 

klas én in de teamkamer zal vanaf maandag 11 december een krat klaar staan waar 

kinderen en leerkrachten de spullen in kunnen doen. Wij zullen het daarna naar de 

voedselbank brengen. Uiteraard is dit géén verplichting en mag ieder zelf bepalen 

of er iets gegeven wordt.  
 

Vacature Mariaschool 

 



Tot slot 
Wat een verrassing! Vorige week had Rommelpiet niet alleen 

cadeautjes meegebracht voor alle kinderen, maar ook de juffen en 

meesters werden verrast met een prachtig gedicht en iets lekkers. 

 

Lieve OV-Piet, dank u wel! 
 
 
 

Ingezonden vanuit de parochie: 
 
 
 
 


