
Beste ouders/verzorgers, 
 
In deze kerstbrief willen we jullie informeren over de kerstactiviteiten bij ons op school. Het 
thema dit jaar is: Wensen; wat wens je een ander toe?  
 
Groep 1 t/m 6 gaat kerststukjes maken op woensdag 20 december. Uw kind mag op deze 
ochtend een potje (voorzien van naam), een stuk oase, groen en versieringen meenemen.  
 
Op donderdag 21 december vieren wij kerst op school. In de ochtend is er een viering alleen 
met de kinderen en leerkrachten. Om 12:15 uur zijn alle kinderen vrij. Wij zien hen dan graag 
weer om 17:00 uur op school voor het kerstdiner. Het kerstdiner vindt plaats in elke groep. 
De kinderen hebben van te voren met de leerkracht bedacht wat zij graag willen eten deze 
avond. Op donderdag 14 december hangt er bij elke groep een wensboom met daarop  
ballen met het gewenste eten en drinken. Ieder kind mag in overleg met ouders één bal 
meenemen. Dit gekozen gerecht wordt meegenomen tijdens het kerstdiner op 
donderdagavond 21 december om 17:00 uur. 
 
Voor tijdens het kerstdiner zijn wij nog op zoek naar vaders die ober willen zijn. Wie kan er in 
een net pak met de hapjes en drankjes rond gaan en de kinderen een mooi kerstdiner 
bezorgen? Zou u dit willen? Vanaf donderdag 14 december hangen hiervoor inschrijflijsten 
bij de klassen. 
 
Op het plein zullen deze avond verschillende activiteiten zijn, zoals: een kerstkoor, kerststal, 
wensboom, kraampje van de OR en een foto shoot in de speelzaal.  
 
Wij doen ook dit jaar weer mee aan de kerstpakkettenactie van Interkerkelijk Diaconaal 
Platform Zeewolde. Zij zamelen levensmiddelen in voor mensen in Zeewolde die van een 
minimuminkomen moeten leven. De volgende producten zijn van harte welkom: koffie, 
thee, wereldgerechten, blikjes vis/ham, spuitbussen slagroom, noten, blikken groenten, 
soep, blikken vruchten op sap, kookrijst, pasta, bonbons en chocolade. In de hal staat vanaf 
donderdag 14 december een tafel waarop u de spullen kunt neerzetten. Alvast hartelijk 
bedankt!  
 

Donderdag 21 december Tot 12:15 u. school 

Donderdagavond 21 december Vanaf 17:00 u. pleinactiviteiten 
Het eten voor het kerstdiner kan op dit moment 
naar binnen gebracht worden 

 Vanaf 17:15 u. kerstdiner in de klas 
Ouders kunnen buiten bij het OR kraampje 
genieten van een kopje soep. 

 18:30/18:45 u. de kinderen kunnen opgehaald 
worden uit de groep.  

 18:45-19:00 u. pleinactiviteiten 

Vrijdag 22 december 12:15 u. hebben alle kinderen kerstvakantie! 

 
Wij hopen u te zien op 21 december! 
 

De kerstcommissie  


