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Onderwerp: Kerstperiode en kerstviering   
  
Beste ouders en verzorgers,  
 

Kerst komt al snel dichterbij. De school is vorige week door ouders van de ouderraad al in kerstsferen 
gebracht en in de groepen wordt al volop rondom kerst gewerkt. Vanuit de kerstgedachten willen we deze 
periode extra denken aan onze Oekraïense buren en de bewoners van de Reyshoeve. Deze periode gaan 
we in de groepen aan de slag om iets moois te maken zodat we dit aan hen kunnen geven.   
In iedere bouw wordt verder zelf invulling gegeven aan de kerstperiode. Er worden liedjes gezongen, het 
kerstverhaal wordt verteld en nagespeeld, misschien wordt er wel een kerstquiz gedaan.  
 

Op dinsdag 20 december is het op school Foute kersttruien dag. Alle kinderen mogen in een foute kersttrui 
naar school komen.  
 

Donderdag 22 december vieren we onze kerstviering van 17.00- tot 19.00 uur.   
Vanaf morgen komt er bij de klas van uw kind een inschrijflijst te hangen. Hierop kunt u noteren wat voor 
lekkers u met uw kind gaat maken. Ieder kind brengt ongeveer 10 hapjes mee voor het kerstdiner.  Voor 
het diner brengen de kinderen ook een bord, beker en bestek voorzien van naam mee naar school.   
 
De kinderen mogen vanaf 16.50 uur hun hapjes mee naar binnen brengen en in de eigen klas klaarzetten. 
Daarna gaan de kinderen van 17.15 tot 18.00 uur een lichtjestocht lopen door de wijk. Alle kinderen mogen 
hiervoor een lichtje meebrengen of zichzelf versieren met een lichtsnoer. Uiteraard geen open vuur, maar 
bijvoorbeeld een lampje met een batterij, een lampion of andere kerstverlichting.  
Bij slecht weer komt de lichtjestocht te vervallen en is er een invulling in de eigen klas. Wanneer de 
lichtjestocht niet doorgaat krijgt u hier dinsdagmiddag via de Basisschoolapp bericht van. Na de 
lichtjestocht gaan alle kinderen in hun eigen klas genieten van de kerstlekkernijen.   
 

Als ouder kunt u een verrassende rol spelen tijdens de lichtjestocht! Wij zoeken nog een aantal ouders die 
het kerstverhaal mee uitbeelden. Denk daarbij aan Jozef en Maria, een herder, wijze etc. Daarnaast zoeken 
we nog mensen die kunnen helpen met het oversteken. Voor aanvang van de lichtjestocht is er voor ouders 
de gelegenheid om op de speelplaats te genieten van warme chocolademelk of erwtensoep. Hiervoor 
zoeken we nog hulp. Ook zouden we het superleuk vinden als ouders zich aanmelden om kerstliederen te 
zingen of kerstliedjes te spelen met een instrument. We hopen natuurlijk op uw enthousiasme zodat we er 
voor de kinderen een mooie tocht van kunnen maken. Het is dan ook gezellig wanneer u langs de route 
komt staan, eventueel ook met lichtjes en kerstmuziek.   
Wij hebben er in ieder geval erg veel zin in!  
 
U kunt zich tot vrijdag 16 december aanmelden via het volgende e-mailadres: 
or.dewegwijzer.tilburg@gmail.com (fijn als u in het onderwerp zet: aanmelden lichtjestocht).   
 

Met vriendelijke groet,   
Werkgroep Kerst namens leerkrachten en ouderraad   
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