
   

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                 
  

  

 

 
Kerstviering 
Het kerstfeest zal er op de Vendelier dit jaar als volgt uitzien:  
Op woensdag 16 december vieren wij het kerstfeest en zijn de 
schooltijden gewoon van 08.30u tot 12.30u. De kinderen 
komen deze dag feestelijk gekleed naar school. Wij starten de 
dag met een sfeervol en gezellig ontbijt in de klas. De kinderen 
nemen zelf hun eigen gevulde ontbijttrommel mee en een 
bord en bestek.  Wij willen u vragen een feestelijk kerstontbijt 
mee te geven en iets lekkers te drinken.  Tijdens deze ochtend 
is er voor alle groepen een kerstviering in de aula en zal het kerstverhaal worden voorgelezen in de klas. 
Daarnaast zorgen de leerkrachten zelf voor een sfeervolle invulling in hun eigen groep.  De kinderen 
nemen deze dag ook fruit en drinken mee.  
Op vrijdag 18 december is het foute kersttruiendag!  
Alle kinderen mogen met een leuke of grappige (versierde) kersttrui naar school toe komen.   

 
Nationaal Ouderenfonds   
De feestdagen zijn voor velen een moment om stil te staan bij de 
mensen die hen dierbaar zijn. Een moment om iemand te verrassen 
met iets persoonlijks: een periode van warmte en gezelligheid. 
Maar voor sommige ouderen in Nederland is het juist een periode 
waarin zij de eenzaamheid meer ervaren dan normaal. Het 
Nationaal Ouderenfonds wil daarom dat zoveel mogelijk ouderen 
een kerstkaart ontvangen. Vorig jaar ontvingen 260.000 ouderen 
een kaart geschreven door een basisschoolleerling. Waarom 
doen wij mee? Omdat alle leerlingen een eenzame oudere 
heel erg blij kunnen maken met een mooie kerstkaart! In 
iedere straat woont meer dan één oudere die zich eenzaam 
voelt, dus ook bij dichtbij elke school. Zo’n 200.000 ouderen 
zijn zelfs helemaal alleen met de feestdagen. Door deze mensen een kaartje te sturen voelen zij zich een 
beetje minder alleen. De kinderen van de Vendelier maken een mooie kerstkaart in de groep en wij 
zorgen dat deze op de juiste plek komt.   
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CultuurContact  
Maandag 28 en dinsdag 29 december 2020: Talenten gezocht voor “Op de planken met Anna”  
Op maandag 28 en dinsdag 29 december organiseert het Annatheater twee dagen vol theaterplezier voor 
kinderen en jongeren! Op maandag gaan we met het verhaal aan de slag. Dinsdag spelen we de hele dag 
toneel en ’s avonds hebben we een voorstelling, in een echt theater met alles er op en er aan. Vanuit een 
spannend verhaal gaan we een flitsend  toneelstuk maken. We gebruiken alle kleuren licht en projecties 
van kasteelzalen en griezelige bossen! Kom in het Annatheater in de spotlights staan! Wanneer: maandag 
28 december van 10.00 tot 16.00 uur en dinsdag 29 december van 10.00 tot 21.30 uur Waar: 
Annatheater Helmond Voor wie: kinderen vanaf groep 5 en jongeren Wat kost het: € 12,50 
Voorstellingen: dinsdag 29 december om 19.00 uur en om 20.30 uur  
GEÏNTERESSEERD? Neem contact op met Lavínia Germano: telefoon: 06-44369288 / 
laviniagermano@annatheater.nl Op de planken met Anna is mede mogelijk gemaakt door  Cultuur 
Contact.  
 


