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Kerstviering in de kerk 

Op vrijdag 20 december vieren we kerst in de St Jan de  

Doperkerk in Wateringen. Om 9.15 uur zijn alle A groepen 

en de groepen 1/2 a en 1/2 b aan de beurt . Om 10.15 uur start 

de viering voor de B groepen en 1/2c en 1/2d.  

De leerlingen van de groepen 6 zijn al een aantal weken 

druk aan het oefenen met de musical “De Kleine Boom” 

waarmee zij tijdens de kerkviering een kerstverhaal zullen 

vertellen. Alle andere groepen leren ook een lied van de mu-

sical uit hun hoofd wat zij tijdens de kerkviering ten gehore 

zullen brengen. Wij zouden het leuk vinden als ook alle ou-

ders, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes en andere geïnteresseer-

den komen kijken. We hopen op een volle kerk. 

Kerst op de Jozefschool 
ALLE KERSTINFORMATIE OP EEN RIJ  

Kerstmarkt 

Op woensdag 18 december is er 

een kerstmarkt op school.  

Om 12.15 uur gaan de deuren 

open en bent u van harte wel-

kom om alle mooie kunstwerken 

in de klassen te bewonderen. 

Ook opa’s, oma’s en andere fa-

milie is van harte welkom om 

een bezoek te brengen aan de 

kerstmarkt. De leerlingen blijven 

in de eigen klas.  

Om 12.30 uur start de verkoop 

en kunt u de zelfgemaakte knut-

sel van uw eigen (klein)kind ko-

pen voor een symbolisch bedrag. 

In de aula verkopen we warme 

chocolademelk en wat lekkers. 

De opbrengst van alle verkochte 

spullen gaat naar ons nieuwe 

groen/blauwe schoolplein. Wij 

hopen op een mooie opkomst en 

opbrengst! 

Kerstbuffet 

Op donderdag 19 december organiseren we 

een “lopend kerst buffet” met alle kin-

deren. Vanaf 17.40 uur zijn de deuren 

open. Het diner start om 17.45 uur en 

duurt tot 18.45 uur. De kinderen moeten 

ook weer uit de klas worden opgehaald. 

Wij hopen dat iedereen wat lekkers voor 

het kerstbuffet meeneemt. Vanaf 9 decem-

ber hangt er bij de klas een intekenlijst 

waarop u kunt aangeven wat uw kind tij-

dens het kerstbuffet meebrengt. Wilt u al-

les voorgesneden en zo nodig verwarmd 

mee naar school geven? 

Alvast bedankt en tot dan! 



Vrijdag 20 december 

zijn alle leerlingen om 

12.00 vrij! 

Fijne vakantie!! 

Kerstbomen optuigen 

De Oudervereniging heeft 

voor alle lokalen en de aula 

nieuwe kunstkerstbomen 

gekocht. Vrijdag 6 decem-

ber hebben de leerlingen 

van de groepen 8 geholpen 

bij het opzetten van de 

bomen. Na afloop hebben 

ze met zijn allen warme 

chocolademelk met wat lek-

kers gedronken en gegeten 

om helemaal in de 

kerststemming te komen. 

Vindt u de school ook zo 

           gezellig aangekleed?! 

Kerstcafé 

 

Ook dit jaar is er tijdens het kerstdiner van de leerlingen 

voor de ouders een kerstcafé ingericht in de aanbouw. Al-

le ouders zijn hiervoor uitgenodigd. U kunt daar van een 

hapje en een drankje genieten en gezellig met elkaar bij-

praten terwijl u op de kinderen wacht. Wij vinden het 

leuk als er bij het kerstcafé diverse hapjes te nuttigen zijn. 

Daarom willen wij de ouders vragen niet alleen voor de 

kinderen wat lekkers mee te brengen voor tijdens het 

kerstdiner, maar ook wat te maken of mee te nemen voor 

het kerstcafé. De oudervereniging zal zorgen dat er 

drankjes in huis gehaald worden. Wij hopen veel ouders 

te mogen begroeten. 

 

De Oudervereniging 

Foute kersttruien dag! 
 

Op vrijdag 13 december is het foute kersttruien dag!  

Iedereen mag die dag zijn of haar meest foute kerst-

trui aan. Geen trui? Ook prima! 

Nationaal Ouderenfonds 

Ook dit jaar doet onze school mee aan de kerstkaarten-  

actie van het Nationaal Ouderenfonds. Alle kinderen 

maken op school een kerstkaart en schrijven die voor 

een eenzame oudere.  

Het Nationaal Ouderenfonds en Post.nl zorgen ervoor 

dat de kaarten bij de ouderen worden bezorgd.  

Kerstman op school! 

 
Vlak voor en na het kerstdiner zou het zomaar kunnen 

dat de kerstman een bezoek brengt aan school. Een leuk 

fotomoment! 


