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Strooipieten! 
Wat een verrassing afgelopen 

dinsdag! Er waren opeens drie 

Strooipieten in de school! De pieten 

brachten elke klas een bezoekje. Ze 

dansten met de kinderen, schreven 

her en der ondeugende dingen op het 

bord én vertelden dat alle kinderen op 

donderdag hun schoen mogen zetten, 

spannend! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Reminder van de Sinterklaaswerkgroep 
Bij ons op school zullen er de komende tijd diverse activiteiten plaatsvinden!  

Maandag 2 december: Surprises inleveren. 

Woensdag 4 december: Versieren van de Theaterzaal om 8.30 uur. 

Donderdag 5 december: Sinterklaasfeest op school. Bij 

binnenkomst verzamelen de kinderen van groep 1 t/m 8 zich in 

hun eigen klas en houden zij hun jassen aan, zodat wij snel naar 

Het Baken kunnen waar wij de Sint zullen verwelkomen. Ook de 

ouders zijn hierbij welkom.  

Wij hebben deze dag een continurooster tot 14.00 uur! Alle 

kinderen blijven die dag dus over. 

Op donderdag 5 december zal om 13.30 uur gestart worden met 

het opruimen van de versiering in de school. Ook hiervoor zijn wij 

nog op zoek naar ouders die willen helpen. U kunt zich aanmelden via de 

groepsapp ‘Ouders die helpen’ of loop even langs de kleuterjuffen! 

Agenda 
 

Donderdag 5 december 

Sint-viering, continurooster tot 14.00 uur 

Woensdag 18 december 

Lichtjestocht (17.30 -18.00 uur) 

Kerstdiner en kerstborrel (18.00 – 19.00 uur) 

Vrijdag 20 december 

10.30 uur kerstviering in Joannes de Dooper 

23 december 2019 t/m 5 januari 2020 

Kerstvakantie 

 

 

 

 
 
 
 

 



Informatie vanuit de kerstwerkgroep 

Gerechten voor het kerstdiner:  

Op woensdag 18 december is er in alle groepen een 

kerstdiner. Vanaf maandag 9 december zal bij de ingang van 

de groepen een intekenlijst hangen voor het kerstdiner. Als u 

of uw kind hierop intekent, 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. 

Foute kerst truien dag 

Op vrijdag 13 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.  

Kerstdiner voor de kinderen / Kerstborrel voor de ouders 

Op woensdag 18 december vindt het kerstdiner plaats van 18:00 uur tot 19:00 uur. 

Voor alle ouders wordt in het lokaal van de Peuteropstap gelijktijdig een kerstborrel 

georganiseerd. Hier kunt u genieten van een drankje en een hapje, aangeboden 

door de Oudervereniging.  

De gerechten voor het diner van de kinderen kunnen woensdagavond 18 

december van 17:15 uur tot 17:30 uur naar de klas gebracht worden. Wilt u warme 

gerechten goed verpakken, zodat ze warm blijven? 

De school zorgt voor plastic borden, bekers en bestek. Het zou fijn zijn als dit alles na 

afloop per klas bij een hulpouder in de vaatwasser mag. Als u dat geen probleem 

vindt, wilt u dat dan even laten weten aan de leerkracht van uw kind?  

Kerstviering in de kerk 

Op vrijdag 20 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 uur. U bent van harte uitgenodigd om bij de viering aanwezig te zijn! 

De kinderen lopen vanuit school naar de kerk en na afloop van de viering weer 

terug naar school.  

Opruimen kerstversiering 

Op vrijdagochtend 20 december willen wij alle kerstversieringen 

weer opruimen. Hierbij vragen wij ook weer uw hulp. U kunt zich 

opgeven door een mailtje te sturen naar 

ov@johannesschoolpijnacker.nl of u in te schrijven via de 

inschrijflijst bij de kleuters. Verder is het handig als u uw kind(eren) 

een tas of plastic zak meegeeft om de kerstknutsels in te kunnen 

doen. ’s Middags om 12.00 begint de kerstvakantie. 

 

 

mailto:ov@johannesschoolpijnacker.nl


 

 

UITNODIGING LICHTJESTOCHT 
 

De leerlingen van de Johannesschool willen laten zien dat ze in de 

donkere dagen voor kerst ook aan zieke kinderen denken die het 

minder fijn hebben dan zijzelf.  

 

Dit jaar organiseert de Johannesschool, in samenwerking met  

De Vrienden van Sophia, een heuse lampionnenoptocht door de wijk 

Koningshof. Om de kinderen in het Sophia Kinderziekenhuis te steunen 

kunnen onze leerlingen zich laten sponsoren door ouders, opa, oma of 

andere familieleden en vrienden.  

De opbrengst van de Lichtjestocht komt ten goede aan de realisatie 

van het Sophia Kinderhersencentrum waarin onderzoek gedaan zal 

worden naar de werking van hersenen voor kinderen met 

aandoeningen van hoofd, hersenen en zintuigen.  

 

Op vrijdag 13 december zullen er in de klassen lampions worden 

geknutseld voor de Lichtjestocht. De dag voor het kerstdiner krijgt uw 

zoon of dochter de lampion mee naar huis, zodat u de lampion kunt 

voorzien van een batterijtje. 

 

Op woensdag 18 december kunt u de hapjes en/of drankjes voor het 

kerstdiner in de klas brengen en daarna buiten op het 

middenbouwplein wachten, totdat de Lichtjestocht van start gaat. Van 

17.30 – 18.00 uur zullen de leerlingen de wijk vrolijk verlichten met hun 

zelfgemaakte lampionnen. Komt u ook meelopen? 

 

Meer informatie over de Lichtjestocht ontvangt u in de volgende 

nieuwsbrief van donderdag 12 december! 

          

 

 

https://vriendensophia.us10.list-manage.com/track/click?u=6e945220bdfa2da247ea0c80d&id=5b2e0f51f0&e=0609d3a904


Instellingen beeldgebruik in Social Schools  
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de 

Johannesschool toestemming nodig voor het publiceren van beeldmateriaal van 

leerlingen. Binnen het platform van Social Schools kan het gaan om het gebruik van 

beeldmateriaal binnen de community, de website van de school en eventueel 

social media als Facebook of Twitter. Van groot belang dus dat het goed geregeld 

is! 

 

Op de noodformulieren heeft u begin dit jaar al aangegeven voor welke uitingen u 

al dan niet toestemming verleent. Deze week zetten we in Social Schools de 

applicatie open waarin u eenvoudig uw beeldvoorkeuren kunt invullen. We zouden 

het fijn vinden als u uw voorkeuren invult in de app. Alvast bedankt! 

 


