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Kerstviering  
Wat fijn dat we vandaag kerst konden vieren met 

de kinderen! Het kerstontbijt en de kerstcrea 

waren een feestelijke afsluiting van de periode tot 

de kerst. Naast het bordje met lekkers dat de 

kinderen van huis hadden meegenomen, zorgde 

de Oudervereniging bij het ontbijt voor drinken en 

yoghurt. En tijdens de crea-middag voor 

chocomelk en een koekje.  

 

Inmiddels zijn alle mooie kerstwerkjes mee naar huis en is de (abrupte) kerstvakantie 

voor de kinderen begonnen. Het team werkt komende week nog door om de 

noodopvang te verzorgen, werkzaamheden af te ronden en voorbereidingen te 

treffen voor de periode na de kerstvakantie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 

Maandag 20 december  

Start verlengde kerstvakantie 

Maandag 10 januari  

Studiedag, alle leerlingen vrij 

Dinsdag 11 januari  

Leerlingen weer naar school  

 

 
 
 
 

 

De klas staat al klaar. Gezellig 

ontbijten met de kerstlampjes aan. 

Overal mooie 

kerstversiering, met dank 

aan de OV! 

Namens de Voedselbank: dank 

voor uw gulle giften! 



Start instroomgroep 
We zijn blij en trots dat steeds meer ouders en kinderen kiezen voor de 

Johannesschool. Niet alleen vanuit Koningshof, maar ook vanuit de wijken in 

aanbouw hebben ouders interesse in een plekje voor hun kind bij ons op school. Dit 

heeft tot gevolg dat de kleutergroepen al vanaf het begin van het nieuwe 

schooljaar goed gevuld waren en vóór het einde van het schooljaar ’21-’22 het 

maximum van de gewenste grootte zullen bereiken.    

    

Het waarborgen van de kwaliteit van ons onderwijs is onze eerste prioriteit. Om 

genoeg aandacht te kunnen geven aan onze nieuwe kleuters én aan de kleuters 

die al bij ons in groep 1 en 2 zitten, hebben we van ons bestuur toestemming 

gekregen om begin 2022 te starten met een instroomgroep voor onze jongste 

kleuters.     

    

Op maandag 24 januari start juf Amber een instroomgroep voor de kleuters die in 

november en december 4 jaar zijn geworden én voor de kinderen die 4 jaar worden 

tussen nu en de zomervakantie. De instroomgroep loopt tot aan de zomervakantie. 

De kinderen van de instroomgroep worden in september 2022 bij de start van het 

nieuwe schooljaar verdeeld over de groepen 1-2. Op 24 januari komt juf Jacqueline 

terug van zwangerschapsverlof en op 31 januari ook juf Marcella. Zij nemen samen 

groep 1-2B over van juf Amber. 
 

 

Ouders, dank voor uw hulp!  
Om alle gezellige activiteiten in de decembermaand te 

kunnen doen, is er altijd veel ouderhulp nodig. Wat fijn dat die 

ouderhulp er was! Af en toe was het flink improviseren rond de 

geldende maatregelen, maar zowel voor de Sintviering als in 

de weken voor Kerst hebben veel ouders zich ingezet bij het 

versieren van de school, de organisatie rond Sint, de 

boodschappen voor het kerstontbijt, de tekeningen op de 

ramen, het netjes houden van de bieb en de giften voor de 

Voedselbank.  

Ouders, heel erg bedankt!  

 
 

Nieuwsbrief Team4Talent 
De nieuwsbrief van Team4Talent (met decemberactiviteiten) is te lezen via de 

link: https://mailchi.mp/011b2dd8e73d/nieuwsbrief-december-2021 

 

 

Kerstboodschap van de parochie 
In deze kerstperiode wil de parochie graag een korte kerstboodschap met u delen. 

Voor iedereen binnen en buiten de parochie en in het bijzonder aan alle 

schoolkinderen. De kerstboodschap is te bekijken via de link 

https://www.youtube.com/watch?v=yQWMlI770gs 
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Bericht van de gemeente  
Op verzoek van de gemeente onderstaand bericht, in verband met de jaarwisseling: 

 

Ervaart u overlast van vuurwerk? Dit kunt u op de volgende manieren aan ons 

doorgeven, via: 

• het Meldpunt Leefomgeving: https://www.pijnacker-

nootdorp.nl/meldpuntleefomgeving;  

• WhatsApp: https://www.pijnacker-nootdorp.nl/contact/. 

De gemeente krijgt zo meer inzicht op welke locaties veel overlast wordt ervaren. Bij 

meerdere meldingen over specifieke locaties kunnen de handhavers en de politie in 

de surveillance extra aandacht geven aan deze gebieden. 

 

 

Juf Mijke met zwangerschapsverlof 
Afgelopen woensdag had juf Mijke voorlopig haar laatste werkdag, 

want ze gaat genieten van een welverdiend zwangerschapsverlof! 

Natuurlijk hebben we haar niet met lege handen laten vertrekken. In de 

mand zitten volop cadeautjes voor de nieuwe baby. We wensen juf 

Mijke een heel fijn verlof! 

 

Tot de meivakantie zullen juf Sandra en juf Katja de werkzaamheden 

van juf Mijke waarnemen.  

 

 

Tot slot 
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