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Sint op bezoek!
Wat een prachtig feest hebben we
gevierd op 5 december! Sint en zijn
Pieten hadden een gaatje in hun
drukke agenda om ook op de
Johannesschool op bezoek te komen!

Agenda
Vrijdag 13 december
Vrijdag Theater groepen 5 t/m 8
Foute Kersttruiendag (voor wie wil)
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

Uitnodiging voor ouders
Op woensdag 18 december bent u tijdens het kerstdiner van de
kinderen van harte welkom bij de kerstborrel voor ouders. De borrel
is van 18:00 tot 19:00 uur in het lokaal van de Peuteropstap. Hier kunt
u genieten van een drankje en een hapje, aangeboden door de
Oudervereniging. Komt u ook gezellig langs?
Op vrijdag 20 december is onze gezamenlijke kerstviering 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.

Vertrek meester Ronald
Na 13 jaar op de Johannesschool gewerkt te hebben, heeft meester Ronald besloten
om met ingang van de voorjaarsvakantie meer tijd vrij te willen maken voor zijn gezin
en voor de mogelijkheid voor een nieuwe uitdaging. Helaas gaat meester Ronald ons
dus verlaten. We gaan op zoek naar een nieuwe gymleerkracht.

Lichtjestocht!
De leerlingen van de Johannesschool willen laten zien dat ze in de donkere dagen
voor kerst ook aan kinderen denken die het minder fijn hebben dan zijzelf. Daarom
organiseert de Johannesschool in samenwerking met het Sophia Kinderziekenhuis
een heuse lampionnenoptocht door de wijk Koningshof. Dit doen we voorafgaand
aan ons kerstdiner op woensdag 18 december om 17.30 uur. Groep 8 geeft op een
andere manier invulling aan de sponsoring; zij laten tijdens de optocht het
kerstverhaal zien in tableaux vivants. U bent uiteraard van harte welkom om te
komen kijken!
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. Het
sponsorgeld graag tussen 16 en 19 december weer inleveren bij de leerkracht, in
een envelop met naam en klas erop.

First Lego League
Afgelopen zaterdag deed ons team Superstormers mee aan de regiofinale van de
First Lego League in het Science Centre in Delft. Na weken op dinsdagmiddag
gewerkt te hebben aan verschillende robotmissies en presentaties, was het nu tijd
om alles te laten zien aan een deskundige jury. De Superstormers hebben heel
zelfstandig en enthousiast drie teampresentaties gegeven en drie robotprestaties
gedaan. Het was een leuke, leerzame, onvergetelijke dag! En… we zijn razend trots
op ons team Superstormers!

Onze
sterren
van de
FLL!

Dank aan alle hulpouders!
Om alle gezellige activiteiten in de
decembermaand te kunnen doen, is
er altijd veel ouderhulp nodig. Wat fijn
dat die ouderhulp er was! Zowel rond
Sint als in deze weken rond Kerst
zetten veel ouders zich in om te
helpen bij versieren, knutselen,
organiseren en nog veel meer.

Ouders, heel erg bedankt!
Tot slot
We hebben niet alleen met de kinderen gezellig
Sinterklaas gevierd, maar ook met het team! Tijdens het
spel Ranking your team hebben we elkaar nóg wat beter
leren kennen. Maar wie van het team de grootste
sloddervos is, de meeste humor heeft of het beste
overleeft op een onbewoond eiland? Tsja… dát
verklappen we natuurlijk niet!

Ingezonden: Team4Talent, Winterdorp 21 december
Team4Talent organiseert op 21 december van 10.00 - 17.00 uur wederom het
Winterdorp op het Raadhuisplein in Pijnacker. We pakken groter uit dan normaal! In
samenwerking met de winkeliersvereniging komt er een (kunststof) schaatsbaan.
Deelnemers kunnen daarnaast genieten van diverse sport- en spelactiviteiten in een
winterse sfeer. Kom langs om deel te nemen of voor een winterse snack (deze wordt
verzorgd door Délifrance en Ommekantje). De entreeprijs voor de schaatsbaan,
inclusief het lenen van schaatsen, is slechts € 2,-.

