
Beste ouders/verzorgers,                                                            02–12–2016    
 
In alle groepen zijn de voorbereidingen voor de Kerst van start gegaan. Ook zal 
de school door de kinderen, ouders en leerkrachten weer helemaal in de 
kerstsfeer worden gebracht.  
 
Dit jaar zal de kerstviering plaatsvinden op donderdagavond 22 december a.s.  
We verwachten de kinderen om 17.50 uur (inloop) op school zodat we om 18.00 
uur kunnen beginnen. 
Om 19.30 uur is de viering afgelopen en kunt u uw kind weer ophalen. 
 
Wij zullen deze avond 2 activiteiten aanbieden namelijk: een kerstviering voor 
en door de leerlingen zelf en een knutselopdracht. 
 
De kerstviering zal plaatsvinden in het speellokaal en zowel op de 
Keerkring als op de  Ravelijn door de groepen 8 verzorgd worden. Het 
verhaal gaat over Michiel en de houtsnijder. Alle andere groepen zullen 
een muzikale bijdrage leveren in de vorm van het zingen van een 
lied. 
Dit jaar is er een aantal leerlingen die tijdens het muzikale 
intermezzo een kerstlied ten gehore mogen brengen op een 
muziekinstrument. 
 
De kerstknutsel, aangeboden door de OR, is dit jaar het 
maken van een lantaarn. De materialen worden verzorgd door 
de OR. 
U hoeft dus zelf geen materiaal aan uw zoon/dochter mee te geven. 
 
 
Op vrijdag 23 december is er een kerstontbijt waarbij het de bedoeling is dat 
ieder kind wat lekkers meeneemt. 
Vanaf 6 december hangt er bij iedere klas een intekenlijst met daarop de hapjes 
die de kinderen kunnen meenemen.  
De kinderen nemen zelf een bordje, bestek en een beker met naam in een 
plastic zak mee van huis.  
We verwachten de kinderen gewoon om 8.30 uur op school.  
Na het ontbijt zullen we met de kinderen de vierde adventskrans aansteken en 
ons project afsluiten. De kinderen nemen voor de ochtendpauze gewoon hun 
eigen drinken mee. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u 
uiteraard terecht bij de leerkracht van uw kind.  
 
Tot slot wensen wij u alvast prettige feestdagen. 
 
De kerstcommissie 
Juf Loes, juf Annet, meester Frank, juf Monique, juf Xanthine en juf Juliët.  
Namens de ouderraad Paula Bloemers,Erica van Bolderick, Daphne Houweling 
en Karin Goes 
 


