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Afgelopen donderdag is onze school weer omgetoverd in kerstsfeer. Ouders van de OV en andere
hulpouders super bedankt!
Op woensdagavond 19 december vieren wij samen het kerstfeest op school door middel van een
kerstdiner. Alle kinderen worden tussen 17.50 en 18.00 uur op school verwacht. Om 19.00 uur kunt u
uw kinderen weer binnen komen ophalen. Ouders kunnen tijdens het kerstdiner genieten van een
lekker drankje in de hal van de school.
Vanaf maandag 10 december hangt er bij de klassen een intekenlijst waarop u kunt aangeven wat
voor gerecht u wilt klaarmaken voor het kerstdiner. Indien uw kind een dieet moet volgen, wilt u dan
zelf voor een gerecht zorgen dat hij/zij mag eten?
In alle groepen zullen er mooie kerstversieringen en kerststukjes gemaakt gaan worden. Voor de
kerststukjes neemt ieder kind zijn eigen kaars en versiering mee. Mocht u thuis nog extra
kerstversiering hebben liggen die u over heeft, wilt u deze materialen dan in de week van
10 december bij de leerkracht inleveren? De kinderen kunnen het goed gebruiken bij het maken van
hun kerststukjes. Alvast hartelijk dank hiervoor.
Op dinsdag 18 december (of uiterlijk de ochtend van 19 december) neemt ieder kind een bord,
beker, kommetje en bestek mee naar school. Graag voorzien van naam en in een plastic tas, ook
voorzien van naam. Zo kunnen wij woensdag 19 december de tafels gezellig dekken.
Kerstkoor - Vanaf vrijdag 14 december tot en met woensdag 19 december starten wij elke dag om
8.15 uur in de hal met het zingen van kerstliedjes. Iedere dag laten twee groepen kerstliedjes horen.
Ouders zijn van harte welkom om te komen kijken en te luisteren!
Vrijdag 14 december
Maandag 17 december
Dinsdag 18 december
Woensdag 19 december

groep 3 en 4
groep 1/2 + Vuurvliegjes
groep 5 en 6
groep 7 en 8
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Op donderdag 20 december om 8.00 uur gaan wij alle versieringen weer opruimen en kunnen uw
hulp daar goed bij gebruiken! U kunt zich op die dag zelf aanmelden in de teamkamer bij Bianca en
Monique.
Wij kijken uit naar een gezellige Kerstviering en wensen u alvast hele fijne feestdagen en een goede
jaarwisseling toe!
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