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Beste ouders, verzorgers en andere belangstellenden, 
 
Terwijl ik dit aan het typen ben geniet ik van de levendigheid om mij heen deze week, wat 
een contrast met vorig jaar toen we alleen de noodopvang op school hadden in deze week. 
Deze week was veel fijner; groep 7/8 druk aan het oefenen voor de laatste adventsviering, 
(de laatste voorbereidingen op) de Lichtjestocht, het maken van de kerststukjes en vandaag 
een spontaan kerstontbijt. Tot vorige week wist u (en ook wij) niet dat wij dit vandaag 
zouden doen. Het is dat een kleuter met de vraag kwam waarom we met Kerst niet met de 
klas gingen eten én dat de juf dat zo’n goed idee vond én dat het hele team het zag zitten, 
waardoor we dit toch doen. Mooi dat het idee van één leerling binnen een week kan leiden 
tot een mooie activiteit! 
 
In mijn opsomming vergeet ik dan nog ‘knallend het jaar uit!’ De afgelopen weken hebben 
de leerlingen onder leiding van drummeester Sytse hard geoefend om u een spetterend 
optreden voor te schotelen. Wat ons betreft is dit zeer geslaagd. Wij willen Sytse enorm 
bedanken voor zijn inzet de afgelopen weken! Ook de Ouderraad willen wij enorm bedanken 
voor hun inzet. Zeker ook in deze laatste weken met Sinterklaas en Kerst. 
 
In zo’n laatste schrijven kijk je automatisch ook 
terug op wat er allemaal is gebeurd het afgelopen 
jaar. Dat is best veel, eigenlijk te veel om op te 
noemen. Dus met het risico dat ik iets vergeet 
hiernaast een klein overzicht. 

 
 
Ook voor na de kerstvakantie staan er nog mooie 
ontwikkelingen op ons te wachten. Bovenal gaan we door met waar we mee bezig zijn. Dus u 
hoort nog meer over onder andere Teach Like a Champion, het portfolio, 
levensbeschouwelijk burgerschap en het leerplein. Daarnaast gaan we ook door met het 
opknappen van de school, zowel zichtbaar als niet-zichtbaar maar vooral nodig. Het hoogst 
op de agenda staat het opknappen van de toiletten. 
 
Maar voordat we daarmee doorgaan, eerst twee weken vakantie. Wij hopen iedereen 
maandag 9 januari weer op school te mogen ontvangen. Dit doen we door u als ouder uit te 
nodigen om die dag een kopje koffie/thee te komen drinken. Wij zien u graag dan! Voor nu 
een fijne vakantie, fijne feestdagen en alle goeds voor 2023! 
 
Namens het team van PCB Johannes Post, 
Met vriendelijke groet, 
 
Joris van Veen 

 



  

Agenda 

9-1-2023 Eerste schooldag 2023 

8.30 uur koffie/thee op het leerplein 

16-1-2023 Luizencontrole  

 

Bijlagen vanuit samenwerkingspartners 

Uit de kerken: kinderkerstfeest.jpg 
Alphen Vitaal: Kerstvakantie week 1.png 
Alphen Vitaal: Kerstvakantie week 2.png 
Centrum voor Jeugd en gezin: Zo help je kinderen een scheiding door! webinar.pdf 
TTV Avanti: Basisschoolkampioenschappen informatie.pdf 
De 20 van Alphen: Nieuws 20 van Alphen Scholen .pdf 
 

De volgende Infopost verschijnt in de week van 9 januari. 
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