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Sint op de Johannesschool 
De pepernoten lagen al een 

tijdje in de winkels en nu is 

het eindelijk zo ver... 

Sinterklaas is weer in het 

land! Dat gaan we op 

school natuurlijk gezellig 

vieren! De volgende data 

zijn handig om te weten:   

  

Op maandag 28 november 

mogen de kinderen hun schoen zetten. Wilt u uw 

kind die dag een extra (gym)schoen meegeven? 

 

Groep 5 t/m 8 leveren op woensdag 30 november 

hun surprises in. De surprises krijgen een mooi plekje in de hal van de school, zodat 

iedereen ze kan bekijken.  

 

Op donderdag 1 december is het tijd voor Pietengym! Alle klassen gymmen in het 

Baken en als de kinderen het leuk vinden, mogen ze als Piet verkleed naar school 

komen.  

 

Maandag 5 december is de grote dag: Sinterklaasfeest op school! We verwelkomen 

Sint met de hele school bij het Baken. De kinderen mogen hun jas aanhouden als ze 

de klas in komen. U bent van harte welkom om bij het Baken even te komen kijken! 

Na het feest zijn de kinderen om 12:00 uur vrij.   

 

Verder hopen we natuurlijk dat de strooipieten tijd hebben om nog even langs te 

kunnen komen deze periode, dat zou gezellig zijn!  

 

Verder zijn de voorbereidingen voor de decembermaand 

in volle gang! Niet alleen de kinderen bereiden zich voor 

op de komst van Sinterklaas, maar ook de werkgroep met 

daarin ouders en leerkrachten. De school is prachtig 

versierd om de Sint in stijl welkom te kunnen heten op 5 

december! Hieronder leest u meer over het 

Sinterklaasfeest.  

 

 

 

 

Agenda 
 

Vrijdag 18 november 

Inloopochtend groep 3 – 8 

Maandag 21 november 

Informatieavond voortgezet onderwijs 

voor ouders groep 7 en 8 

Woensdag 30 november 

Surprises inleveren groep 5 t/m 8 

Vrijdag 2 december 

14.45 uur Vrijdag Theater groep 5 t/m 8 

Maandag 5 december 

Sinterklaasfeest, leerlingen 12.00 uur vrij 

 

 
 
 
 

 

Wat is de school mooi versierd 

voor Sint. Dank jullie wel, 

hulpouders! 



Onderwijscafé en strategisch beleidsplan 
Op maandagavond 3 oktober vond het onderwijscafé van SKOP 

plaats. Deze avond gingen de directeuren van de vijf scholen en het 

bestuur in gesprek met leerkrachten, ouders van de MR en leden van 

de Raad van Toezicht. Gespreksonderwerp was het nieuwe 

strategisch beleidsplan van SKOP voor de 

periode 2023-2027. Het strategisch 

beleidsplan is de grote paraplu waar de 

schoolplannen van de scholen vervolgens 

aan worden ‘opgehangen’.  

 

Dat betekent dat dit schooljaar niet alleen 

het strategisch beleidsplan van SKOP vorm 

krijgt, maar ook het schoolplan van de 

Johannesschool. De vormgeving van ons 

onderwijs in de periode 2023- 2027 staat 

daarom komende maanden regelmatig op de agenda in het team 

en in de MR. 

 

 

Voorstelrondje Knabbel en Babbel 
Veel kinderen van de Johannesschool zijn lid van de overblijfvereniging en blijven 

tussen de middag op school om een boterham te eten. Iedere groep heeft zoveel 

als mogelijk ‘vaste overblijfmedewerkers’, zodat de kinderen telkens bekende 

gezichten zien. Komende week ontvangt u via Social Schools een ‘smoelenboek’ 

van de overblijfmedewerker(s) van uw kind, zodat ook ú hen een beetje leert 

kennen. 

 

 

Informatieavond voortgezet onderwijs 
Op maandag 21 november is er op school een algemene informatieavond over het 

voortgezet onderwijs. Hierin wordt verteld over de verschillende niveaus, waar u op 

kunt letten bij de schoolkeuze voor uw kind, etc. De avond is bedoeld voor ouders 

van groep 7 en 8. U bent maandag van harte welkom om 19 uur bij ons op school! 

 

PeuterOpstap 
Iedere woensdagochtend mogen de peuters die op 

de Johannesschool staan ingeschreven gezellig een 

uurtje komen spelen en werken. Dit doen ze met juf 

Nicoline en met juf Rosita (pedagogisch medewerker 

van SkippyPePijN). Ze wennen ze alvast een beetje hoe 

het gaat in de kleuterklas, ze spelen in de bouw- en 

poppenhoek of doen samen spelletjes. En ze leren 

alvast toekomstige klasgenootjes kennen.  

Enne… trots dat ze zijn dat ze al een ochtend naar 

school mogen! 

 

  



Ingezonden post 

 

 

 


