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Wat een mooie surprises! 
Wat een bof dat we vrijdag het Sinterklaasfeest 

kunnen vieren, ook al is het dan in een wat 

aangepaste vorm. Sinterklaas en zijn Pieten zullen de 

PeuterOpstap en de groepen 1 t/m 4 één voor één 

ontvangen in de Theaterzaal. Sint en zijn Pieten 

blijven zoveel als mogelijk op het podium en vieren 

het feest met één groep tegelijk. Na de viering in de 

Theaterzaal viert iedere groep het feest verder in de eigen klas. 

 

Groep 5, 7 en 8 vieren vrijdag Sinterklaas 

met surprises. In de Viertonde staan 

stapels mooie surprises te wachten. 

 

Groep 6 heeft enorme pech… De groep 

zit in thuisquarantaine. Zij houden hun 

Sintfeest nog even tegoed. Op woensdag 

15 december barst in groep 6 het Sintfeest 

los en worden alle surprises uitgepakt.  

 
 
Vooruitblik naar kerstmis 
Volgende week verlaat Sinterklaas alweer het land en dan wordt het tijd om de 

kerstspullen erbij te pakken! Dit jaar verloopt het kerstfeest op school anders dan we 

gewend zijn, want helaas gooit Corona opnieuw roet in het eten… Door de 

maatregelen zijn het kerstdiner, de ouderborrel en de kerstviering in de kerk niet 

mogelijk. Maar gelukkig is er binnen de huidige maatregelen nog steeds een hoop 

wél mogelijk!  

 

Sinds deze week staan we stil bij de adventsperiode, de 

laatste vier weken voor kerstmis. Dit is een periode van 

bezinning. Deze week staan we in de klassen stil bij het 

naderende kerstfeest en wat dat eigenlijk inhoudt. Wat vier je 

nu eigenlijk met Kerstmis en wat is de 'kerstgedachte'?  

Agenda 
 

Vrijdag 3 december 

Sintviering, leerlingen 12.00 uur vrij 

Vrijdag 24 december 

Kerstontbijt, leerlingen 12.00 uur vrij 

 

 
 
 
 

 



 

Op vrijdag 17 december is het foute kerst truien dag! Als uw kind in het bezit is 

van een ‘foute’ kerst trui, is het leuk om die op deze dag te dragen! Een foute 

kerst trui hoeft uiteraard niet speciaal aangeschaft te worden hiervoor. 

 

Omdat het kerstdiner dit jaar niet mogelijk is, 

hebben we gekozen voor een kerstontbijt op 

vrijdag 24 december. Op 23 december krijgt ieder kind 

een mooi papieren kerstbord mee naar huis. Op dit bord 

kun je samen met je kind een mooi en lekker ontbijtje 

klaarmaken. De kinderen nemen hun eigen ontbijt op 24 

december mee naar school. De juffen zorgen voor een 

gezellige opstelling en mooie aankleding van de klas. 

Op school krijgen de kinderen drinken, fruit en yoghurtjes. 

 

Suggesties voor een lekker ontbijtje: gekookt eitje, geroosterd broodje, krentenbol, 

croissant enzovoorts. En… een kerstontbijt smaakt natuurlijk veel lekkerder in je mooie 

kerstoutfit, dus de kinderen mogen op hun ‘kerst-best’ naar school komen!  

 

Actie voor de Voedselbank 

Veel kinderen zijn 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 bijvoorbeeld houdbare 

(ontbijt)producten of hygiëne-artikelen. In iedere klas zal een krat klaarstaan waar 

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

brengen.  Uiteraard is het geen verplichting om iets mee te brengen.  

 

De kratten van de voedselbank staan vanaf dinsdag 7 december in de klassen. De 

kratten blijven staan tot en met woensdag 22 december.  

 

Kerkviering gaat niet door 

Vanwege de coronamaatregelen kan de kerkviering van de Johannesschool helaas 

niet doorgaan. Naast het kerstontbijt maken we er in de eigen groepen een fijne 

kerstviering van.  

 

 

Tot slot: DANK aan u allemaal! 
We merken dat u als ouders direct contact opneemt met de school bij een positieve 

zelftest en vervolgens ook na de uitslag van de GGD. Ik wil u hier heel hartelijk voor 

bedanken én u ook met klem vragen dat te blijven doen. Het scholenteam van de 

GGD heeft door de landelijk oplopende besmettingen geen tijd om de scholen te 

informeren over besmettingen van leerlingen. We kunnen dus alleen goed zicht 

houden op de besmettingen, als u ons net zo goed blijft informeren als tot nu toe 

gebeurt. Laten we hopen dat het aantal besmettingen op school beperkt blijft, 

zodat we zoveel mogelijk onderwijs óp school kunnen geven en samen met de 

kinderen van de Sinterklaas- en Kerstviering kunnen genieten. 

 


