
 

INFOPOST 8 
 
 

 
Beste ouders, verzorgers en andere belangstellenden, 
 
De school is een ontmoetingsplek, iedere dag komen verschillende verhalen bij elkaar. 
Vorige week kwam op het leerplein het sinterklaaspodium samen met het adventsstuk, de 
oranje vlaggetjes en het door groep 7/8 gemaakte speelschema voor het 
wereldkampioenschap voetbal. Tijdens de adventsviering van vrijdag stonden zelfs Pietjes op 
het podium om adventsliedjes te zingen en te vertellen over de Bijbelverhalen van die week. 
Mooi om te zien dat dit zo gebeurt en dat het zo kan. 
 
Dat de gebeurtenissen soms ook tegenstrijdig kunnen zijn hebben 
wij ook gemerkt; vieren en verdriet op dezelfde dag. Fijn om te zien 
dat de school ook een plek is waar daar ruimte voor is. De 
leerkrachten en de groep hebben ervoor gezorgd dat hier op een 
fijne wijze mee om is gegaan. Namens alle kinderen, ouders en het 
team is er een rouwstuk naar het gezin van Tessa gegaan. 
 
Met elkaar gaan we de laatste twee weken voor de kerstvakantie in, een paar drukke weken 
met aandacht voor het afsluiten van het eerste gedeelte van dit schooljaar. We sluiten 
knallend af, daarvoor is gisteren in alle groepen een begin gemaakt o.l.v. drummeester 
Sytse. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. We gaan er nu vanuit dat dit 
rond 11.30 uur zal starten.  
 
Namens het team van PCB Johannes Post, 
Met vriendelijke groet, 
 
Joris van Veen 

 
Verkeerslessen 

Op school werken wij aan de brede ontwikkeling van leerlingen. Naast het standaardaanbod 
zetten wij ook in op de ontwikkeling van andere vaardigheden en kennis dan de kernvakken. 
Zo bieden wij ook een aantal keer per jaar praktische verkeerlessen aan. In deze lessen leren 
kinderen zich veiliger in het verkeer te gedragen én neemt de fietsvaardigheid toe. Deze 
lessen zetten wij in omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen dit beheersen en omdat wij 
vanaf groep 5 ook uitjes op de fiets hebben zoals het bezoek aan het Bentwoud. Daarnaast 
leggen onze leerlingen in groep 7 of 8 het verkeersexamen af. 
 
Voor het geven van deze lessen zijn wij sterk afhankelijk van hulpouders. Naast de leerkracht 
hebben wij per les meestal 3 of 4 ouders nodig die kunnen helpen. In de praktijk blijkt dat 
het steeds lastiger wordt om voldoende hulpouders te vinden. Hierdoor komt het kunnen 
uitvoeren van deze lessen onder druk te staan en dat willen wij graag voorkomen!  
 
Komende week zijn er weer verkeerslessen en in Parro staan nog verschillende 
hulpverzoeken open, wilt u in uw agenda kijken of u een gaatje heeft? Bij voorbaat dank!    

 
 



Kerstwandeling 

 
 
De starttijden zijn via Parro verstuurd. 

 
  



Leerplein gestart 
Vandaag zijn we met ons leerplein gestart. De bedoeling van het leerplein is dat leerlingen 
een voor hen passende leer-/werkplek kunnen kiezen anders dan alleen de eigen plek in het 
lokaal. We hebben met de groepen 5/6 en 7/8 werkafspraken gemaakt, daar kunnen zij zelf 
thuis goed over vertellen. In de volgende Infopost meer hierover en onze eerste ervaringen! 
 

Sinterklaas 
Ook dit jaar heeft de Sint onze school niet overgeslagen. 
Dinsdag 29 november mochten alle kinderen hun schoen 
zetten. De bovenbouw tijdens schooltijd en de onderbouw 
kwam ’s avonds in pyjama naar school om liedjes te zingen 
en de schoen te zetten. De ouders hebben gezellig bij 
gekletst onder het genot van een kop koffie of thee. 
En dat alles was niet voor niets… de volgende dag was 
iedere schoen gevuld met heerlijke kruidnoten en een 
mandarijn. 
 
Op 5 december kwam de Sint rond 8.45 uur met privéchauffeur aan op het schoolplein. 
Nadat hij welkom geheten is door meester Joris heeft hij alle onderbouwklassen ontvangen 
in het speellokaal. Wat hadden ze een hoop te laten zien aan de Sint en zijn Pieten! En ook 

toen gingen de kinderen niet met lege handen naar 
huis. Iedere leerling kreeg een zakje met lekkers en 
een mooi cadeautje. 
 
Na een korte pauze nam de Sint met zijn Pieten ook 
een kijkje in de bovenbouwklassen waar de 
prachtige surprises en gedichten uitgepakt werden. 
In de bovenbouw hebben de klassen van de Sint 
een aantal mooie gezelschapsspellen gekregen.  
 
Dank u Sinterklaas en tot volgend jaar?! 

 

Agenda 
21-12-2022 Kerstwandeling/lichtjestocht 

22-12-2022 Kerststukjes maken  

23-12-2022 11.30uur Knallend het jaar uit! 

12.15 uur iedereen vrij 

26-12-2022 t/m 6-1-2023 Kerstvakantie 

 

Bijlagen vanuit samenwerkingspartners 

 
Uit de kerken: kinderkerstfeest.jpg 
Alphen Vitaal: Kerstvakantie week 1.png 
Alphen Vitaal: Kerstvakantie week 2.png 
 

De volgende Infopost verschijnt in de week van 19 december. 
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