
 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

 

Graag willen we u op de hoogte brengen van de plannen rondom Kerst. 

Door corona hebben we een ander programma dan onder normale omstandigheden. De commissie Kerst is er echter 

van overtuigd dat het voor de kinderen toch een hele leuke week gaat worden. 

Op 10 en 11 december willen we schoolbreed voedsel inzamelen voor de mensen die het momenteel heel goed 

kunnen gebruiken. We verzamelen het voedsel in de hal en na het weekend wordt het naar de voedselbank 

gebracht. 

Op maandag 14 december maken alle groepen een minikerstkaartje met een beschermengeltje erbij. Dit geheel 

geeft elke leerling aan iemand die het kan gebruiken.  

Op dinsdag en woensdag 15 en 16 december zal Juf Dorieke ( vakdocent gym ) een samenwerkingsles verzorgen. De 

kinderen voelen bij deze les hoe belangrijk het is om met elkaar dingen te kunnen ondernemen en hoe fijn het is om 

op elkaar te kunnen rekenen. 

Op dinsdag/woensdag 15 en 16 december gaan we met de groepen een lekkere winterwandeling maken evt. op 

zoek naar een geocache. In de buurt van de school liggen er wel een paar. Een leuke activiteit voor de kinderen om 

evt. in de Kerstvakantie samen met jullie als ouders nog eens te doen.  

Op donderdag 17 december besteedt elke groep aandacht aan het Kerstverhaal en kijkt elke groep naar een 

gemonteerd Kerstfilmpje aangeleverd door alle groepen. Elke groep heeft dus van tevoren een filmpje gemaakt met 

de groep dat te maken heeft met kerst. 

Die donderdag 17 december willen we jullie als ouder vragen een extra lekkere/leuke lunch te verzorgen. Denk aan 

een lekker broodje/ lief briefje/ een  beetje extra’s. We knijpen een klein oogje dicht tijdens deze lunch, dan weet u 

wel wat we bedoelen. In de middag gaan de kinderen cupcakes versieren, deze worden door de OR in huis gehaald. 

Op vrijdag 18 december wordt er in elke groep een workshop verzorgd door de cultuurdocenten. De  groepen 1, 2 en 

3 gaan aan de slag met muziek. De groepen 7a,7b en 8 een workshop beeldend en  de groepen 4,5,6 een 

dramaworkshop.  

 

We denken dat de kinderen met deze aanpassing op deze manier toch een hele fijne week hebben. We wensen 

iedereen alvast, ondanks corona, toch al hele fijne dagen toe en vooral een gezond 2021! 

 

 

Team Handreiking 


