KERSTFLITS
6 december 2019
Beste ouders/ verzorgers,
Wist u dat afgelopen zondag 1 december alweer de eerste advent was? Vanaf maandag steken de
kinderen elke week een kaarsje aan van de adventskrans in de klas.
School opruimen
De school is inmiddels al feestelijk versierd. Wij hebben nog wel uw hulp nodig bij het opruimen op
donderdag 19 december. U kunt zich hiervoor inschrijven op het whiteboard van de klas.
Kerstkaarten
Elk jaar worden er heel veel kerstkaarten uitgedeeld. Heel erg gezellig, maar niet erg duurzaam. Soms
zit er ook een stukje sociale druk achter om voor elk kind in de klas een kaart uit te ‘moeten’ delen.
Dit jaar willen we dit daarom anders aanpakken. Eén kerstkaart voor de hele klas is leuk (geen
verplichting). Mocht uw kind toch heel graag aan elk klasgenootje een kaartje willen geven, kan dit
buiten schooltijd, in de brievenbus!
Het kerstdiner
Het kerstdiner zal plaatsvinden op woensdag 18 december.
Het diner zal in buffetvorm zijn. Iedere leerling wordt gevraagd iets bij te dragen. Wat de kinderen
willen eten, wordt bepaald met de leerkracht samen.
Voor alle groepen geldt:
17:15 uur Binnenkomst in eigen klas (let op, de deur gaat echt pas om 17.15 open!)
17:30 uur Start kerstdiner
18:45 uur De kinderen worden door de ouders opgehaald uit de klas. (Kleine wijziging dit jaar)
Ter voorbereiding op het diner kunnen de kinderen vanaf dinsdag 17 december een bord, bestek,
servet en beker in een plastic tasje meenemen, graag voorzien van naam.
De kerstviering:
Donderdag 19 december is de laatste dag voor de kerstvakantie. De leerlingen zijn dan om 12:00 uur
uit. Net als vorige jaren is er onder schooltijd een viering in de kerk. We maken met de hele school een
wandeling naar de O.L. Vrouwe Kerk aan de Noordeindseweg 100. De viering zal om 09:15 uur
beginnen en duurt tot ongeveer 10.00 uur.
Voor deze viering bent u ook van harte uitgenodigd. In verband met de nieuwe indeling in de kerk,
moet u er op bedacht zijn dat er misschien te weinig zitplaatsen zijn. U wordt dan verzocht te gaan
staan. U kunt dus niet bij uw eigen (klein)kind zitten!
Ook willen we u verzoeken om kleine broertjes en zusjes zoveel mogelijk thuis te houden. De viering
duurt ongeveer drie kwartier en dat is vaak een lange zit voor de kleintjes.
De kerstvakantie

De kerstvakantie start op donderdag 19 december om 12.00 uur. De kerstvakantie zal duren
t/m 3 januari 2020.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u vanzelfsprekend terecht bij de leerkracht van uw kind(eren).
Feestelijke groeten van de kerstcommissie.

