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Beste ouders/verzorgers,
Na een spannende Sinterklaastijd verheugen we ons op de Kerstviering en alle activiteiten
eromheen.
Wat gaat er gebeuren de komende tijd?
1. Kerstboomversiering maken
In de week van 10 december maken alle kinderen in de eigen klas een kerst knutsel om op
te hangen in de kerstboom in de hal.
Op vrijdag 14 december hangt iedere groep de kers knutsel in deze boom.
2. Kerststukjes maken
Op woensdag 19 december maken alle kinderen een
prachtig Kerststukje. De bovenbouw helpt de onderbouw.
Zou u uw kind(eren) mee willen geven:
• een bakje
• oase
• versieringen
• een kaars
De takken worden verzorgd door de familie Hoogendoorn, hartelijk bedankt
hiervoor.

3. Kerstdiner
Op donderdag 20 december om 17.30 uur hebben we een Kerstdiner.
Dit kan natuurlijk alleen met uw hulp. Wij vragen u om een gerecht te
maken voor ongeveer 6 kinderen.
Om niet allemaal dezelfde gerechten te maken, vragen wij u om op de
intekenlijst te noteren wat u voor de groep
gaat maken (intekenlijst hangt vanaf maandag bij de klas). U kunt het
gerecht zelf maken, maar het is natuurlijk nog leuker om dit samen met
uw kind te doen.
Op donderdagochtend 20 december graag meegeven aan uw kind(eren):
Een bord, bestek en een beker. Voorzien van naam. Graag in een tas met de naam erop
dan kan het aan het einde van de avond weer mee naar huis.
De kinderen hebben de donderdagmiddag 20 december vrij.
Zij lunchen niet op school. Zij zijn om 12.00 uur uit.
Het kerstdiner begint op donderdag 20 december om 17:30 uur en duurt tot 18:15 uur.
Vanaf 17:20 uur mag u de gerechten binnen brengen.

4. Kerstviering
De kerstviering op vrijdag 21 december is net zoals vorig jaar
weer in de Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord 68.
De Kerstviering begint om 9:00 uur.
De kinderen gaan vanaf volgende week oefenen, zowel de spelers
als het koor.
De ouders zijn van harte welkom om bij de viering aanwezig
te zijn. Wij hopen op een grote opkomst.
Wij lopen met de kinderen om 8:35 uur naar de kerk toe.
Rond 10 uur lopen we gezamenlijk terug naar school.

