NIEUWSBRIEF
Nummer 8
12 december
15 december
19 december
20 december
22 december
22 december
08 januari

vrijdag 8 december 2017
Landelijke staking, leerlingen vrij
Kerst crea middag
Kerststukjes maken gr 4 t/m 8
Kerstdiner start 17:30 uur
Kerstviering, om 10:30 uur in de katholieke kerk, ouders van harte welkom
12.00 uur vrij start Kerstvakantie tot en met 7 januari
Weer naar school

Terugblik
Dinsdag 5 december hebben wij Sinterklaas en zijn Pieten met veel plezier ontvangen op de
Johannesschool. Gelukkig kon hij met de motor naar school gebracht worden, want Americo was ziek. 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!

Bezoek aan de Pieter van Foreest
Vrijdagochtend 24 november zijn de kleuters van groep 1-2B naar de Pieter van Foreest geweest. Zij
gingen op bezoek en zongen sinterklaas liedjes met de bewoners. De kinderen hadden ook nog lekkere
kruidnootjes meegenomen om gezellig samen op te eten!
De bewoners mochten hun huiskamers ook gezellig maken met verschillende knutselwerkjes die de
kinderen voor hun hadden meegenomen.
Het was een ontzettend leuke ochtend!

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.
Gerechten voor het kerstdiner:
Vanaf maandag 11 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 19 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 20 december vindt het kerstdiner plaats.
Vanaf 17.15 uur mogen de kinderen naar binnen om hun gerechten neer te zetten. Om 17.30 uur start
het diner in de klassen. 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 op het schoolplein gezellig samen
zijn bij onze mini kerstmarkt.
Kerstviering in de kerk
Op vrijdag 22 december houden wij een gezamenlijke kerstviering voor de groepen 1 t/m 8 in de
Johannes de Dooperkerk. De viering wordt gehouden om 10.30 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;
Kinderen geven elkaar onder schooltijd kerstkaarten, dit kan vervelend en teleurstellend zijn voor de
kinderen die niks 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.

De informatiefilm is op de website geplaatst!
#Trots op onze school!

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 9:30 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!

Kinderkerstfeest
Op zaterdag 16 december a.s. vieren we met kinderen
van 4 t/m 12 jaar in samenwerking met de Poort het
Kinderkerstfeest in de Ontmoetingskerk.
De opzet lijkt op FF Anders ochtenden. Op deze middag
kunnen kinderen vanaf 14 tot 17 uur kerstversieringen
knutselen, figuurzagen, kerststukjes maken, samen
zingen en naar het Kerstverhaal luisteren. Er komt ook een poppenkast en een speurtocht door de wijk.
Alle opa's, oma's, moeders en vaders of andere familie leden die willen blijven en meehelpen bij het
begeleiden van deze activiteiten zijn van harte welkom.
Kinderen onder de 4 jaar met een begeleidende ouder zijn ook van harte welkom, ook voor hen hebben
wij een aantal leuke activiteiten voorbereid.
Iedereen is welkom en deelname is gratis.
Heb je vragen of wil je hierbij komen helpen? Mail of bel Jitka jitkabulthuis@hotmail.nl, 0639352557.

