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BELANGRIJKE DATA 

 
Maandag 19 december  Opname Kerstviering 

Vrijdag 23 december  Kerstviering met kerstontbijt 

 

 

  

KERSTVIERING 

 
In alle groepen zijn de voorbereidingen voor de Kerstviering hoorbaar. We houden het draaiboek van onze 

traditionele kerstviering aan (met echte Franciscus-klassiekers). Maar we houden de viering niet in etappes in 

het studiecentrum, maar nemen de kerstviering op. Dat doen we op maandag 19 december in het speellokaal. 

Iedere jaargroep zingt een lied en we hebben een aantal hoofdrolspelers die het verhaal vertellen. 

 

Vervolgens wordt de film gemonteerd. Op vrijdag 23 december, na het kerstontbijt laten we deze film aan alle 

groepen zien. Zo ziet iedereen de hele viering van de school. 

Daarnaast zorgen we dat alle ouders ook toegang krijgen tot deze film. Zo kunt u ook meegenieten van de 

viering. 

 

Voor het ontbijt hoeft u niets voor te regelen, dat doet school. In iedere groep komt een feestelijk buffet te staan 

met allerlei lekkers waar de kinderen zelf hun keuze uit kunnen maken. Op tafel staat een verrassing voor ieder 

kind om mee naar huis te nemen. 

 

Speciaal voor deze gelegenheid is er van 8:20 uur tot 8:30 uur een inloop in alle groepen. Loop dus gerust de 

school in om een kijkje te nemen in de groep van uw kind. 

 

Om het ook voor u een beetje feestelijk te maken bent u op vrijdag 23 december al om 12 uur welkom op het 

grote plein. We staan dan klaar met warme chocolademelk en wat lekkers. Om 12:15 uur zijn alle kinderen uit 

en begint de kerstvakantie. 

 

 

Dus: 

Maandag 19 december  filmopname 

Vrijdag 23 december  inloop tussen 8:20 en 8:30 uur 

    Kerstontbijt en kerstviering 

    Ouders kunnen film ook bekijken 

    12:00 uur chocolademelk en lekkers voor ouders 

                                                   12:15 uur zijn alle kinderen vrij 

 

We wensen iedereen een heel fijne kerstviering! 

 

Namens het team Franciscusschool 

 

Mischa Roberts en Bianca Steman  


