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De planning:
Tijd
Vanaf
17.00 uur

De kinderen kunnen
de gerechten naar
binnen brengen.

De Weekweetjes ‘Wat was en komen gaat’
Hierbij ontvangt u de Weekweetjes
van vrijdag 13 december.

17.15 uur

Start van het kerstdiner
in de groepen.

Groep 3
De kinderen van groep 3 maken lekker
veel leeskilometers in de leeshoek.

Vanaf
18.15 uur

N.B.: de kinderen nemen
hun eigen bord en bestek
mee.

Alle ouders zijn
welkom op het plein
voor een hapje en
een drankje.
N.B.: Na het diner in de klas
wordt het overige eten
verzameld in de keuken en
op het plein uitgedeeld
aan ouders die staan te
wachten.

18.30 uur

Daarnaast kunnen zij al heel goed de
Bluebot besturen met de IPad. Knap
hoor!

Kerstviering 1 (herhaling)
Het kerstdiner is dit jaar op donderdag
19 december. De kinderen gaan die
dag tot 12.00 uur naar school, ’s
middags zijn alle kinderen vrij. Rond
17.00 uur worden de kinderen weer op
school verwacht voor het kerstdiner.
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De kerstviering is
afgelopen.
N.B.: Na afloop halen
ouders de kinderen van
groep 1 en 2 op in de
klassen en de kinderen van
groep 3 tot en met 8 gaan,
onder begeleiding van de
leerkracht, naar buiten op
het grote plein.

Wij willen u vragen bij de bereiding
van de maaltijd rekening te houden
met het volgende:
- Maak alle warme gerechten zo kort
mogelijk voor de maaltijd klaar.
- Bewaar alle koude gerechten tot kort
voor de maaltijd in de koelkast.
- Maak niet meer dan nodig is (max.
10 hapjes).
- Bak/ braad alle vlees-, kip- en
visproducten héél goed door.
- Het eten dat warm moet blijven, kan
het best in aluminiumfolie verpakt en
ingedraaid in kranten worden
aangeleverd. Zo blijft het wel een tijdje
warm.
- Graag alle pannen en schalen
voorzien van de naam van uw kind.
- De schalen waarin het eten gezeten
heeft, worden na de maaltijd
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ongewassen meegegeven naar huis,
evenals de borden en het bestek.
Wilt u er a.u.b. aan denken om uw
kind(eren) een plastic zak mee te
geven?
We willen u allen bij voorbaat hartelijk
danken voor uw medewerking en het
bereiden van al die heerlijke
gerechten!
Kerstviering 2
Beste ouders,
Komende week staat het maken van
de kerstbakjes op het programma en
donderdagavond vindt de kerstviering
in de groepen plaats.
Hier nog een aantal mededelingen/
tips:
- U kunt heel goed zelf een kerstbakje
maken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld
een yoghurtbakje of boterkuipje dat in
aluminiumfolie kan worden verpakt.
Niet duur en het ziet er leuk uit!
- Verschillende klassen hebben een
bakjes gemaakt waar een
kunstwaxinelichtje in kan. De kinderen
mogen deze lichtjes zelf van thuis
meenemen.
- Om het plein voor donderdagavond
leuk aan te kleden zijn we op zoek
naar twee vuurkorven. Mocht u nog
een exemplaar thuis hebben staan
waar u niets meer mee doet en u wilt
de korf schenken aan onze school,
dan is deze van harte welkom!
Uitdelen kaartjes
Rond de kerstperiode zien we kinderen
geregeld kaartjes uitdelen aan
klasgenoten om elkaar fijne
feestdagen en een gelukkig nieuwjaar
te wensen. Het is een mooie
gewoonte om elkaar een positieve
boodschap te geven en we gunnen
alle kinderen zo’n boodschap!
Mocht uw kind kaartjes op school uit
willen delen, dan graag aan alle
kinderen in de klas, zodat een ander
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kind zich mogelijk niet buitengesloten
voelt. Uw kind kan ook één kaartje
meenemen voor de gehele klas. Die
hangen we dan in het lokaal op.
Natuurlijk is het wel/ niet geven van
kaartjes geheel vrijblijvend.
Mocht uw kind aan enkele kinderen
een kaartje willen uitdelen, dan zien
we dat liever buiten school gebeuren.
Ditzelfde geldt voor het uitdelen van
verjaardagskaartjes: als de uitnodiging
voor alle kinderen in de klas is, dan
mag het op school worden
uitgedeeld. Is dit niet het geval, dan
vragen we u om dit buiten school te
doen.
Bij voorbaat dank voor uw
medewerking.
Kalenderzaken komende periode
Data
19-12-2019

Kinderen om 12.00 uur
vrij i.v.m. de
kerstviering ‘s avonds

20-12-2019

Kinderen om 12.00 uur
vrij i.v.m. start
kerstvakantie

23-12-2019
t/m 06-012020

Kerstvakantie

10-01-2020

Luizencontrole

28-01-2020

Techniek groep 6
(08.45 uur tot 11.45
uur)

29-01-2020

Techniek groep 7
(08.45 uur tot 11.45
uur)

30-01-2020

Techniek groep 8
(08.45 uur tot 11.45
uur)

31-01-2020

Kinderen om 12.00 uur
vrij i.v.m. studiemiddag
team

17-02-2020

Studiedag team
Kinderen vrij

21-02-2020

1e rapport mee naar
huis
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24-02-2020
t/m 28-022020

Voorjaarsvakantie

Bijlagen:
- Bericht kinderkerstfeest
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