Kerstspecial 1
Start
kerstvakantie:
Dit jaar start de
kerstvakantie op vrijdag
21 december om 14.15
uur. Dit betekent dat de
kinderen deze dag nog de
hele dag naar school
gaan (in tegenstelling tot
andere jaren).

Kerstfeest 2018
De eerste special over het kerstfeest
van 2018!

Kerstsfeer in de school
Oproepjes:
Voor het opruimen van
alle versieringen op
vrijdagmorgen 21
december kunnen wij uw
hulp goed gebruiken. We
starten met opruimen
om 8.30 uur.
We kunnen altijd
kerstverlichting (voor
binnen en buiten)
gebruiken. Heeft u nog
iets liggen dat u zelf niet
meer gebruikt, dan
houden wij ons
aanbevolen!

Kerstwerkgroep:
Marieke, Christel,
Roberta, Jeroen, Geert,
Richard, juf Madelinde, juf
Ingrid, juf Chantal en juf
Susanne.

Voordat we een mooi kerstfeest
kunnen houden, zal de school in
kerstsfeer gebracht moeten worden.
Dit zouden wij graag samen met u

willen doen. Op donderdag 6
december starten we om 19.00 uur
met versieren. Wij rekenen op uw
komst!

Kerstfeest voor de kinderen
Dit jaar zal het Kerstfeest plaatsvinden op
donderdag 20 december.
Op deze dag worden alle kinderen
(zonder fiets) om 8.30 uur verwacht voor
de kerstviering in de Ontmoetingskerk
(Poortdijk).

Na de kerkviering gaan wij lopend terug
naar school, waar de kinderen les hebben
tot 14.15 uur.
‘s Avonds komen alle kinderen weer naar
school voor een gezellig kerstdiner in hun
eigen klas (van 17.30 uur tot 19.00 uur).

Kerstfeest voor de ouders
Donderdag 20 december zijn alle
ouders om 8.30 uur van harte welkom
bij de kerstviering in de
Ontmoetingskerk (Poortdijk).
Tijdens het kerstdiner zal er voor alle
ouders een pleinfeest georganiseerd
worden. Er is eten en lekker drinken,

kortom het zal een groot feest
worden! Voor dit feest zullen vooraf
bonnen verkocht worden. Binnenkort
wordt bekend gemaakt wanneer de
verkoop is en wat er te eten zal zijn. Dit
feest begint om 17.30 uur en zal om
19.00 uur eindigen, zodat u weer samen
met uw kind(eren) naar huis kunt gaan.

Kerstdiner
Bij de Kerstmaaltijd in de groepen
kunt u een belangrijke rol spelen als
het gaat om de voorbereiding. Alle
groepen stellen hun eigen menu
samen. Wij hopen dat u als ouder
daaraan wilt bijdragen. Er komen
vanaf maandag 10 december

menulijsten bij de entree van de
groepen te hangen. U kunt dan
intekenen op een onderdeel van de
maaltijd. Om te voorkomen dat er veel
eten overblijft, is het fijn als u zich aan
de aangegeven porties houdt.

