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schooljaar 2020-2021      11 - december - 2020 

Kerstviering 
Na ons gezellig Sinterklaasfeest, zitten we alweer volop in de kerstsfeer. Het thema van deze twee weken is 

'verlichten'. In elke klas wordt het prentenboek 'Tijd voor het lichtfeest' voorgelezen. We leren het liedje 'Lichtjes 

overal' aan en maken voor elkaar een kerstlichtje met een persoonlijke wens.  

Juf Anna is dit jaar weer van de partij voor een gezellige kerstmuziekles.  

Kortom, we maken er een gezellige tijd van met elkaar! 

Hieronder nog even een reminder over het meenemen van materialen voor 

komende week:  

• Volgende week gaan we kerststukjes maken. Wilt u maandag de spullen 

meegeven in een tas, voorzien van naam.  

• Alle kinderen hebben een schoon, glazen potje nodig met een nep 

waxinelichtje erin.   

 

Vreedzame school 
 

Het thema van het derde blok is onlangs gestart. In dit blok stimuleren we de kinderen 

om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen gaan over communicatie, over ‘praten 

mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’.  

In de afzonderlijke bijlage (via onderstaande link) kunt u meer lezen over de inhoud van 

dit thema. nieuwsbrief_blok_3_dvs_2020.pdf (aldryn-media.io)  

 

Personeel 
Het verzoek om de vacature door te sturen heeft gewerkt. Deze week hebben we de ouders van groep 7b 

al geïnformeerd dat we vorige week Daan Groot benoemd hebben als invaller voor deze groep. 

Juf Ina zal de week na de vakantie weer gaan starten voor de klas. De eerste week zal dit op ma, di en vr 

zijn. Juf Hilde is op wo en do voor groep 1-2b de juf. Daarna gaan zij samen verder waarbij Ina vier dagen zal 

werken en wekelijks een Bapo dag (compensatiedag) opneemt. Welke dat dat zal zijn zullen zij steeds via 

een Social Schools bericht communiceren.  

Inzameling voedselbank 
Na de oproep voor de inzameling van de voedselbank kunnen we aangeven dat inmiddels 287 producten 

ingeleverd zijn op school. U kunt nog tot volgende week donderdagochtend wat aan uw kind meegeven. 

Dank voor uw hulp namens de voedselbank. Aan wat voor producten kunt u denken? 

limonadesiroop, koffie, thee, zoet broodbeleg, macaroni-mix, bami-mix, nasi-mix, soepen en sauzen, olijfolie, 

schoolkoekjes, tandenborstels en tandpasta, shampoo en douchegel, wasmiddel….. 

 

https://05iqpausjohannesschool-live-b090a9dae18-e38b08e.aldryn-media.io/filer_public/69/4f/694f7d5f-fc48-43dd-a2ab-89f8527f2789/nieuwsbrief_blok_3_dvs_2020.pdf

