
 

Kerstmis 2018 
 

Kerstdiner op donderdagavond 20 december 

Op donderdagavond 20 december is er tussen 17.30 uur 

en 18.45 uur voor de kinderen een warm/koud buffet.   

Net als vorige jaren, vragen we aan ouders en kinderen 

iets lekkers te maken voor dit buffet (uiteraard is dit 

niet verplicht). U of uw kind kunnen op de intekenlijst die bij elke groep hangt, 

aangeven wat en hoeveel u wilt maken. U kunt het gerecht (graag met 

opscheplepel) en eventueel opwarmplaatje, op donderdagavond 20 december om 

17.15 uur naar de klas brengen, gelijktijdig met uw kinderen. Alle kinderen komen 

via de hoofdingang binnen.  

 

Wilt u uw kind(eren) uiterlijk woensdag 19 december het volgende meegeven: 

- Bord, bakje en bestek (graag voorzien van naam)  

- Twee pakjes drinken voor bij het kerstdiner 

 

Kerstmarkt 

Om 18.30 kunt u uw kind van unit 1/2 ophalen om naar de gezellige kerstmarkt 

op het schoolplein te gaan óf meenemen naar huis, als ze moe zijn van de lange 

dag. 

De kinderen van unit 3/4 kunnen om 18.45 in hun klas opgehaald worden om 

naar de kerstmarkt te gaan. Ook de leerlingen van de andere units komen dan 

naar de kerstmarkt op het plein. De kerstmarkt duurt tot ongeveer 20.30 uur. 

De opbrengst van de markt gaat voor de helft naar de Voedselbank Westland en 

voor de helft naar onze eigen school. Hiervoor zal binnen- en 

buitenspeelmateriaal worden gekocht.  

 

Op de markt kunt u genieten van warme chocomelk of glühwein. Onze 

Oudervereniging heeft met hulp van sponsors weer gezorgd voor groente, fruit 

en andere lekkernijen. (Wilt u zelf een tasje meenemen voor de spullen?) 

Daarnaast zijn er kerstcadeautjes te koop die door de kinderen op school zijn 

gemaakt. Het is niet per sé de bedoeling dat uw kind zijn/haar eigen cadeau 

koopt; het mag wel. Vanuit de gedachte van het goede doel vertellen we de 

kinderen dat we allemaal iets maken dat verkocht wordt op de kerstmarkt en dat 

iedereen dat mag kopen.  

 

Wilt u zoveel mogelijk met gepast geld betalen?  

 



We willen de volgende sponsors hartelijk dank voor hun bijdrage aan onze 

kerstmarkt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flowers Love & More  
 

Kerstviering vrijdag 21 december 

De kinderen komen op vrijdagochtend gewoon om 8.30 uur naar school.  

’s Ochtends hebben we een gezamenlijke kerstviering. Om 12.00 uur zijn alle 

kinderen vrij en kunnen daarna genieten van een heerlijke kerstvakantie. Wilt u 

uw kind een plastic tas (met naam) meegeven, waarin zij hun zelfgemaakte 

kerstversieringen mee naar huis kunnen nemen?  

 

Kerstkaarten 

Het is niet de bedoeling dat de kinderen kerstkaarten 

uitdelen op school. Wij begrijpen heel goed dat het 

geven van een kerstkaart op zich een mooi gebaar is 

en het krijgen ervan goed voelt. Echter, het niet 

krijgen van een kerstkaart als andere kinderen die wel 

krijgen, is minder prettig. Ook het zich verplicht 

voelen om ook kerstkaarten te gaan geven als je dat 

niet van plan was, wordt als niet fijn ervaren. Bij 

vragen kunt u uiteraard altijd bij de leerkracht van uw 

kind terecht.  

 

We gaan er een mooi en sfeervol kerstfeest van maken. 

Met vriendelijke groet, 

De kerstwerkgroep 


