
Beste ouders,  

 

Donderdag 19 december vieren wij op school Kerst. Deze dag staat er een kerkviering en een 

kerstdiner op het programma. Bij de kerkviering bent u van harte welkom om te komen 

kijken.  

 

Kerkviering 

08:45 – 09:15 eerste viering met groep: 1/2B, 1/2C, 4, 4/5, 6B en 7. 
09:45 – 10:15 tweede viering met groep: 1/2A, 3, 5, 6A en 8. 
 

Voor de eerste viering kunt u vanaf 8:30 uur een plekje opzoeken en voor de tweede viering 

om 9.30 uur.  Uiteraard willen wij dat alle leerlingen een plek hebben om te zitten tijdens de 

viering, gaat u dus zo veel mogelijk naar achteren en aan de zijkanten zitten. Wilt u eraan 

denken dat er niet geapplaudisseerd wordt in de kerk? 

 

Om 12:00 uur zijn alle leerlingen vrij, zodat zij ’s avonds op school terug kunnen komen voor 

het kerstdiner.  

 

Kerstdiner 

Vanaf 17:50 kunnen de kinderen hun gerechtjes naar de klas brengen. Om 18:00 uur start 

het kerstdiner en mogen alle ouders naar het grote plein gaan voor een glaasje glühwein of 

chocolademelk. De opbrengsten gaan dit jaar naar ‘save the children’. Rond 19:00 uur 

sluiten de leerkrachten het kerstdiner af en worden de leerlingen van gr 1 t/m 5 in de klas 

opgehaald. De avond is voor iedereen om 19:30 uur afgelopen.  

 

Voor het diner willen we ook dit jaar aan alle kinderen vragen iets mee te nemen. Vanaf 

donderdag 12-12 kunt u hiervoor inschrijven op de lijst bij de entree van de klas van uw kind. 

Mocht uw kind allergisch zijn, wilt u dan zelf voor een alternatief zorgen.  

 

Alle kinderen nemen tijdens het kerstdiner weer hun eigen bord, beker en bestek mee. 

Graag alles voorzien van naam. U kunt het servies en bestek vanaf maandag 16-12 

meegeven, doch uiterlijk donderdagochtend 19-12. 

 

Tot slot nog even uw aandacht voor het volgende: 

• Donderdagmiddag 19 december zijn alle kinderen om 12.00 uur uit.  

• Groep 1 t/m 4 zijn vrijdag 20 december vrij. 

• Groep 5 t/m 8 is op vrijdag 20 december om 12:00 uur uit. 

 

Wij wensen iedereen een heel fijne en gezellige avond. Tot dan! 

Hartelijke groet namens de kerstcommissie. 
 


