
  
Zoals u wellicht al heeft vernomen 
Is Sinterklaas bijna weer in ons land aangekomen 
Hij en zijn Pieten hebben laten weten 
De Joannesschool niet te zullen vergeten 
Om alles duidelijk te maken voor u en uw kind 
Volgen hier nog wat mededelingen van de Sint 
 
 
Maandag 18 november: Unit 5 t/m 8 trekken een 
lootje voor de surprise. 
 
Dinsdag 26 november: pietengym voor de hele school 
in de grote gymzaal. Kinderen mogen verkleed als Sint of Piet (dit is uiteraard niet 
verplicht).  
 
Woensdag 27 november: kinderen mogen hun schoen zetten. Wilt u een schoen 
meegeven aan uw kind?  
 
Dinsdag 3 december: Opening surprisemuseum. De kinderen nemen dinsdag 3 
december hun surprise mee (in een plastic zak/vuilniszak). De envelop met de naam 
van het kind voor wie de surprise is, wordt aan de onderkant van de surprise geplakt. 
De surprises worden in de speelzaal tentoongesteld voor alle kinderen en ouders.  
De kinderen gaan met de groep bij het museum kijken.  
Ouders zijn welkom om te kijken op:  
dinsdagmiddag 3 december 14.45-15.15 uur  
woensdagochtend 4 december van 8.30 - 8.50 uur 
 
Donderdag 5 december: Sinterklaasfeest voor alle groepen. 
Uw kind wordt om 8.25 uur op school, in het lokaal verwacht. Wij gaan  

             tussen 8.30 en 8.45 uur, per groep met de leerkracht, naar buiten om Sint en zijn 
Pieten welkom te heten. Wilt u de aankomst van Sinterklaas meemaken? Dan 
verzoeken wij u vriendelijk om op het schoolplein bij de lokalen van unit 3/4 te gaan 
staan. Sint kan daar ook de jongste zusjes en broertjes gedag komen zeggen.  

 
Dit jaar nemen kinderen zelf eten en drinken mee voor de ochtend én de 
middagpauze. Het strooigoed is dan extra.  

 
 

Vrijdag 6 december: 
De kinderen mogen wat later naar school komen. We starten om 9.30 uur met de 
lessen. Als u geen opvang heeft voor uw kind is hij/zij eerder welkom.  Er is daarom 
een inloop tussen 8.30 en 9.30 uur.  
 
Unit 1 t/m 4: De kinderen mogen het cadeautje wat zij van de Sint hebben gekregen 
mee naar school nemen om mee te spelen. Een ander spel/cadeau mag natuurlijk 
ook mee. Wilt u erop letten dat u speelgoed meegeeft dat niet snel kapot kan gaan 
en voorzien is van hun naam. Speelgoed met allerlei kleine onderdelen raden wij ook 
af, omdat het een grote teleurstelling voor het kind is als er iets kwijt  raakt. 

 


