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KERSTMIS OP BASISSCHOOL DIERDONK  
  
In deze laatste week voor de kerstvakantie staan er een aantal sfeervolle 
kerstactiviteiten op de planning.   
Mede dankzij de inzet van een aantal ouders kunnen deze activiteiten 
plaatsvinden in een, prachtig in kerstsferen, versierde school. Aan alle 
ouders die hierbij geholpen hebben, hartelijk dank! 
 

KERSTDINER VOOR ALLE GROEPEN 
Op woensdagavond 18 december vindt het kerstdiner plaats voor alle 
kinderen. Zij krijgen hiervoor een uitnodiging. 
Vanaf 17.45 uur gaan de deuren open en zijn 
de kinderen van harte welkom. Om 18.00 uur 
worden alle kinderen verwacht in hun eigen 
klaslokaal. In de klas gaan ze smullen van 
zelfgemaakte hapjes. Om 19.00 uur sluiten we 
het diner af en kunnen de kinderen in hun 
eigen lokaal worden opgehaald.  

We hopen dat er zoveel mogelijk ouders met kinderen te voet 
naar school komen in verband met de parkeerdrukte.  
 

KOPJE KOFFIE OF THEE TIJDENS HET KERSTDINER? 
Tijdens het kerstdiner zal er voor de ouders, tegen een vergoeding 
van een euro voor de stichting Hart voor Minima, een kopje koffie 
of thee te verkrijgen zijn in onze warme aula. Tevens is er de 
gelegenheid in de aula, niet meer in gebruik zijnde, boeken te kopen 

voor het goede doel. 
 
KERSTVIERINGEN 
Op vrijdagochtend 20 december zijn de jaarlijkse 
kerstvieringen.  
Het kerstthema voor alle groepen is “Vrede is dichtbij”. 
Tijdens de viering staan we ook stil bij het goede doel “Hart 
voor Minima”. 
 

OPRUIMHULP GEZOCHT  

Wij zijn voor vrijdag 20 december 12.00 uur ook op zoek naar 
ouders die ons kunnen helpen met het opruimen van de 
kerstversiering. U kunt zich aanmelden via de basisschool 

App, onder ‘hulp gevraagd’. Alvast hartelijk dank voor uw hulp. 
 

KERSTWENSEN 
Kerstmis is een mooie gelegenheid om goede wensen naar 
elkaar uit te spreken. Om treurige gezichtjes te voorkomen, is 
de afspraak gemaakt dat er op school géén kerstkaarten 
worden uitgedeeld. Ook niet voor alle kinderen in de klas. Wij 
hopen op ieders begrip. 
 
 
 

Ma. 16-12 Kind-ouder ontwikkelgesprekken 

Di. 17-12  

Wo. 18-12 Kerstdiner op school  

Do. 19-12  

Vr. 20-12 Kerstvieringen 
’s Middags geen school  

Ma. 06-01  De beste wensen! 

Di. 07-01   

Wo. 08-01  Luizencontrole  
Nieuwjaarsbijeenkomst Team, Activiteitencommissie, 
Medezeggenschapsraad, Wijkraad, TSO & VSO vrijwilligers 

Do. 09-01   

Vr. 10-01   
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GOEDE DOEL MET KERSTMIS 2019 STICHTING HART VOOR MINIMA 
Met kerstmis voor de deur willen wij graag ons steentje bijdragen aan een 
betere samenleving. We hebben dit jaar besloten om ons in te zetten voor 
de Stichting Hart voor Minima. 
 

Hart voor Minima is de enige voedselbank in Helmond en ondersteunt sinds 
november 2014 mensen die in armoede leven, door het aanbieden van 
producten behorend tot de eerste levensbehoeften. 
 

Denk hierbij aan verse producten, welke geleverd worden door een 
supermarkt, brood van een bakker en artikelen uit donaties van producten 
van bedrijven.  
Inmiddels helpt de stichting ruim 200 gezinnen in Helmond. 
 

We willen dit jaar graag met alle kinderen zo veel mogelijk producten 
inzamelen om te doneren aan de stichting en de gezinnen. Van 9 t/m 18 
december kunnen de producten ingeleverd worden in de eigen groep. We 
hebben contact gehad met de stichting en gevraagd waar behoefte aan is. 
Natuurlijk is het handig als producten lang houdbaar zijn (dus graag letten 
op de houdbaarheidsdatum). 

Denk aan: 
-          Groenten in blik 
-          Macaroni / spaghetti 
-          Houdbare melk 
-          Ontbijtkoek 
-          Koffie / thee 
-          Hagelslag / pasta / pindakaas enz. 
 

Maar de stichting is blij met alles! 
 
 
 
 

HOOFDLUISCONTROLE  
Na de kerstvakantie, op woensdag 8 januari 2019, vindt de luizencontrole 
plaats. Er zijn veel kinderen te controleren. Om deze controle gemakkelijk 
en snel te laten verlopen, verzoeken wij u bij uw kinderen:   
- geen vlechten, knotjes, speldjes etc, in te doen;   
- geen gel te gebruiken.   
Alvast hartelijk dank voor de medewerking. 
 

NIEUWE  BOEKEN IN ONZE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL 
We hebben sinds kort nieuwe boeken bij de Bibliotheek op 

School. Vind je het leuk om te lezen in bijvoorbeeld ‘De 

toekomstatlas’, ‘Girl/guy talk’, ‘Bouw/elektrolab’, 

‘Kasper wordt kip of ‘De waanzinnige boomhut’, 

loop dan eens binnen! Er zijn nog veel meer nieuwe 

boeken te vinden, dus kom snel een kijkje nemen in 

de Bibliotheek op School! 

KERSTVAKANTIE 
Zoals u in de schoolgids heeft kunnen lezen duren de lessen aanstaande 

vrijdag tot 12.00 uur.  
Op maandag 6 januari zien wij graag alle leerlingen gezond en 
wel weer op school. 
 

FIJNE FEESTDAGEN TOEGEWENST 

Wij wensen iedereen een prettige kerstvakantie, gezellige 
feestdagen en een fijne jaarwisseling toe! 
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GEVONDEN VOORWERPEN BIJ INGANG AULA 
Zoals gebruikelijk zullen we deze laatste schoolweek van dit kalenderjaar 
de gevonden voorwerpen tentoonstellen, zodat u misschien nog een jas, 
gymschoenen, broodtrommel of een tas van uw kind terug kunt vinden. De 
bruikbare spullen die achterblijven, geven we aan een goed doel.  
 

 
 
JIBB+ ACTIVITEITEN IN DE KERSTVAKANTIE 
 
 

 
 
 

PROGRAMMA BIBLIOTHEEK KERSTVAKANTIE……………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 


