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INHOUD extra Scoop: 
1. Agenda komende weken  

2. Website bijgewerkt met…. 

3. Kerstviering op Kaleidoscoop 

4. Kerstpakkettenactie 

5. Onderhoudswerkzaamheden 

6. Schaatsen in de kerstvakantie 

 

1. Agenda komende weken 
• 16 december: Scoop 9 

• 22 december: Kerstactiviteiten (ook van 17.00 tot 19.00 uur; Kinderen vrij in de middag) 

• 23 december: Kinderen in de ochtend naar school; ’s middags vrij 

• 24 december t/m 8 januari: Kerstvakantie 

 

2. Website bijgewerkt met….. 

• Foto’s van de sinterklaasviering  

 

3. Kerstviering op Kaleidoscoop 
Beste ouders / verzorgers, 

 

Afgelopen woensdag is de school in Kerstsfeer gebracht door een groep ouders. Het ziet er al gezellig 

uit! In de klassen zijn we ook begonnen met Kerst en steken we de adventskaarsen aan. 

De Kerstviering dit jaar zal er anders uit gaan zien dan de afgelopen jaren. 

Op donderdag 22 december zijn alle kinderen in de middag vrij. Om 17.00u worden kinderen en ouders 

verwacht op het plein.  

Hier beginnen we gezamenlijk aan de activiteit van de avond. De ouderraad heeft warme soep en het is 

de bedoeling dat ieder gezin een bord met fingerfood meeneemt voor ongeveer 10 personen. Dit mogen 

warme of koude hapjes zijn. Deze kunt u kwijt op de tafels die hiervoor klaar staan. Na het eten van dit 

lekkers gaan we starten aan de lichtjestocht door de wijk. In groepen van ongeveer 25 personen wordt 

deze tocht gelopen. Tijdens deze  tocht mag u zich laten verrassen op wat komen gaat. Ook kinderen uit 

de midden- en bovenbouwgroepen zullen hier aan meewerken.  Het is de bedoeling dat gezinnen samen 

de tocht lopen; kinderen blijven bij hun ouders.  Na deze sfeervolle  tocht is er weer een gezamenlijke 

afsluiting op het plein met warme chocolademelk. Om 19.00u is de avond afgelopen. 

Op vrijdagochtend 23 december houden we met de hele school een korte Kerstviering in de school. 

Vanwege de ruimte is deze viering alleen voor de kinderen. 

Op vrijdagmiddag zijn alle kinderen vrij en is het Kerstvakantie. 

 

Het worden zeker gezellige en sfeervolle Kerst activiteiten! 

 

We hebben voor de lichtjestocht nog wel wat spullen nodig. Wie kan ons hier aan helpen? In de hal 

beneden in de school hangt een inschrijflijst waarop u kwijt kunt waarmee u ons kunt helpen. 

• Kleine stro- of hooibalen 

• Pallets om een stalletje van te maken 

• Soort van voederbak met pop 

• Verrekijkers 
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• Mooie geschenkdozen 

• Troon 

• Grote bruine of groene lappen 

• Jute zakken 

• Ezel (knuffel?) 

• Grote kaart van Nederland 

• Stapel met dikke boeken 

Alvast hartelijk dank! 

Met vriendelijke groet, 

De werkgroep Kerst: Marieke, Thonny en Margitte 

 

4. Kerstpakkettenactie 
Ook dit jaar organiseert het interkerkelijk Diaconaal Platform Zeewolde (IDPZ) een 

kerstpakkettenactie voor de mensen in Zeewolde die van een minimuminkomen moeten leven. 

Op vrijdag 16 december worden weer rond de 250 voedselpakketten verspreid. Deze moeten natuurlijk 

wel weer worden gevuld en daarvoor doet het IDPZ weer een beroep op de bevolking van Zeewolde. 

Onze school doet ook dit jaar weer mee met de inzamelactie. Wilt u meedoen? In de gang op school op 

de ronde tafel kunt u uw gift t/m vrijdagochtend kwijt. De volgende producten zijn altijd van harte 

welkom: 

Koffie, thee, wereldgerechten, blikjes vis of ham, spuitbussen slagroom, noten, blikken groente, soep en 

blikken vruchten op sap. Ook rijst, pasta, bonbons en chocola, roomboter zorgen voor een fijne 

aanvulling op de pakketten. 

Alvast bedankt, namens alle gezinnen die dit jaar een pakket in ontvangst mogen nemen! 

 

5. Onderhoudswerkzaamheden 
In de kerstvakantie worden er onderhoudswerkzaamheden verricht aan de verwarming en ventilatie.  

Het installatiebedrijf zal de komende weken binnen de school aanwezig zijn om deze werkzaamheden 

voor te bereiden. 

 

6. Schaatsen in de kerstvakantie 
In de kerstvakantie worden verschillende activiteiten op de ijsbaan georganiseerd voor kinderen uit 

Zeewolde. In samenwerking met Winterworld organiseren de Buurtsportcoaches  schaatslessen op 27, 

28 en 29 december tussen 9.00 en 10.30 uur voor leerlingen van groep 3 t/m 8. Ook kunnen leerlingen 

deelnemen aan het  ijshockeytoernooi op 27 en 28 december van 17.00 tot 19.00 uur. Opgeven voor 

beide activiteiten is niet nodig, er moet wel entree worden betaald.  

 
 

Met vriendelijke groet 

Het team van Kaleidoscoop 


