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vrijdag december 2016

Kerst crea middag
Kerststukjes maken
Kerstdiner
Kerstviering 10.00 uur in de katholieke kerk, ouders van harte welkom
12.00 uur vrij start Kerstvakantie tot en met 8 januari
Weer naar school

Terugblik

Vrijdag 2 december hebben we Sinterklaas en zijn Pieten met veel plezier ontvangen op de
Johannesschool. Alle kinderen stonden voor het Baken te zingen en te dansen. Daarna is Sint
langs verschillende groepen gegaan en mochten de kinderen van de groepen 5 t/m 8 eindelijk
hun surprises open maken. Wat waren er mooie creaties gemaakt. Het was een geslaagde dag.
Werkgroep Sinterklaas hartelijk bedankt!

Kerst op de Johannesschool
Het Sinterklaasfeest is achter de rug en de school is inmiddels alweer helemaal in Kerstsfeer gebracht.
Nog twee weken voor de Kerstvakantie en deze weken staan vooral in het teken van het Kerstfeest. In de
vorige Nieuwsbrief hebben we u al kort aangegeven wat er allemaal op het programma staat. Hieronder
nog een keer een opsomming;
Gerechten voor het kerstdiner:
Vanaf maandag 12 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). Op de lijst ziet u onderscheid in:
warme/koude gerechten, fruit enz. waaruit u kunt kiezen. Zo willen we
bereiken dat er een goede verdeling komt. Het is de bedoeling dat dit gerecht
op de avond van het kerstdiner mee naar school genomen wordt. Vanaf 17.15
uur kan het gerecht in de klas gebracht worden. We stellen het bijzonder op
prijs als u een onderdeel van het diner voor uw rekening neemt. Namens de kinderen alvast heel hartelijk
bedankt voor uw kook/koopkunst. 
Kerststukjes maken.
Op dinsdag 20 december gaan de kinderen van de groepen 4 t/m 8
kerststukjes maken. Hiervoor is kerstgroen nodig. Heeft u de mogelijkheid om
hulsttakken, naaldboomtakken of andere ‘groene’ takken die geschikt zijn
voor in kerststukjes mee te nemen, wilt u dit dan melden bij de leerkracht en
aangeven wanneer u deze takken op school brengt. Alvast bedankt.
Voor het kerststukje moeten alle kinderen een bakje met natte oase (dat al
een paar uur in het water heeft gelegen) meenemen, wat kerstversierselen en
wat kerstgroen.
Kerstdiner
Op woensdag 21 december vindt het kerstdiner plaats.
Vanaf 17.15 uur mogen de kinderen naar binnen om hun gerechten neer te zetten. Om 17.30 uur vindt
een gezamenlijke start plaats met heel de school. Daarna gaan de kinderen naar hun eigen klas. De school
zorgt voor bestek, een bord en een beker. Om 18.45 uur wordt het kerstdiner van de groepen 1 t/m 4
afgerond, bij de groepen 5 t/m 8 om 19.00 uur.
Terwijl uw kind(eren) geniet(en) van het kerstdiner, kunnen de ouders onder het genot van een glaasje
glühwein in de kerststemming komen en met elkaar terugblikken op het afgelopen jaar.
Kerstviering in de kerk
Op vrijdag 23 december houden wij een gezamenlijke kerstviering/musical voor de groepen 1 t/m 8 in de
Johannes de Dooperkerk. De viering wordt gehouden van 10.00 tot 11.00 uur.
De kinderen lopen vanuit school naar de kerk en na afloop van de viering weer terug naar school.
U bent van harte uitgenodigd om bij de viering aanwezig te zijn!
Tot slot;
Elk aar geven er weer kinderen onder schooltijd kerstkaarten aan klasgenootjes. Vervelend en
teleurstellend voor de kinderen die geen kaarten krijgen. We willen daarom afspreken dat de kinderen op
school dit jaar geen kerstkaarten meer aan elkaar geven. Maar één kerstkaart voor heel de klas is
natuurlijk wel heel leuk.

Bedankt juf Judith!

Afgelopen vrijdag heeft juf Judith afscheid
genomen van de kleutergroepen. Zij heeft de
afgelopen maanden met veel plezier en grote
inzet juf Marcella geassisteerd in de
kleutergroep 1-2.
Vanaf 1 december is juf Jacqueline gestart en
heeft juf Judith nog een weekje meegedraaid.
Nu is het dan toch echt zover, juf Jacqueline
gaat de groep 1-2 a begeleiden en juf Marcella
de groep 1-2b.
Juf Judith zal zeker nog regelmatig te zien zijn
in de kleutergroepen, want vanaf maandag zal
zij weer andere werkzaamheden voor de
kinderen van de Johannesschool gaan
verrichten.

Nieuws van de Oudervereniging

voor meer plezier op school

Groen schoolplein
Dit schooljaar is het de bedoeling dat er een nieuw groen schoolplein komt. Dit kunnen we niet
zonder jullie hulp! Naast de gelden die de school al bij
elkaar heeft verzameld en we subsidie die we via Fonds
1818 kunnen ontvangen, willen we met elkaar zoveel
mogelijk geld ophalen om een zo mooi mogelijk
schoolplein te kunnen realiseren. Er zullen begin van
het nieuwe jaar diverse acties georganiseerd worden.
De eerste start na de Kerstvakantie. Bij alle ingangen
worden speciale bakken geplaatst waar jullie plastic
statiegeldflessen in kunnen doen. De opbrengst hiervan
komt geheel ten goede van het groene schoolplein.
Bewaart u dus alle lege flessen van de kerstvakantie om na de vakantie in te leveren op school!
Begin volgend jaar zal er meer bekend worden over de overige acties en over het nieuw te
realiseren schoolplein zodat we met elkaar geld in kunnen zamelen voor het nieuwe schoolplein.

Sporttoernooien op de Johannesschool
Schaken
Wil je zondag 18 december a.s. van 12.15 – 16.45u in Den Haag mee doen aan het individuele
scholierenkampioenschap schaken voor kinderen uit de groepen 3 t/m 8? Vergeet je dan niet
voor a.s. dinsdag 13 december aan te melden via johannesschoolsport@outlook.com.
Vermeld hierbij je voor- en achternaam, geboortedatum en groep. Clubschakers moeten ook hun
KNSB-relatienummer vermelden. Meer informatie kun je in de vorige nieuwsbrief vinden.
Tafeltennis
Van de organisatie van het tafeltennistoernooi hebben wij bericht ontvangen dat het toernooi
niet in januari/februari georganiseerd zal worden maar waarschijnlijk pas in mei/juni. Uiteraard
zullen wij jullie tegen die tijd verder informeren over dit toernooi.
Sportieve groeten van
Ronald Struijk (leerkracht gymnastiek)
Debby Henskes (moeder van Stan, gr. 5 en Brenda, gr.6)
Kim Scheffelaar (moeder van Dean, gr. 4)
johannesschoolsport@outlook.com
Bekijk ook onze website

Nieuws uit de parochie

Kerstvieringen voor kinderen
Op 24 december om 18:00 uur organiseren wij een gezinsviering in De Joannes
de Dooperkerk (Oostlaan 38) in Pijnacker. Deze viering is gericht op kinderen in
de basisschoolleeftijd.
Tijdens de viering beelden kinderen het Kerstverhaal uit. Mocht je het leuk
vinden om hieraan deel te nemen of iets voor te lezen, geef je dan op via
bertenjessica@gmail.com.
Het oefenen hiervoor vindt plaats op 24 december om 13:00
uur in de kerk.Ons kinderkoor Belle Noce zal tijdens deze
viering met ons de mooie Kerstliedjes zingen.
Op 25 december om 11:00 uur organiseren we het jaarlijkse
Kindje wiegen in de kerk. Deze korte viering (+/- 30 minuten) is
ook geschikt voor kinderen die nog niet op school zitten. Stil
zitten hoeft niet tijdens deze viering, want je mag allemaal
meedoen aan het Kerstspel. Hiervoor hoef je je niet op te
geven. Gewoon kijken mag natuurlijk ook.
We vinden het leuk als jij erbij bent!

