Kerstbericht
Voor het kerstdiner versieren alle kinderen een lichtje. Deze maken we
van potjes. Zou u uw kind(eren) voor maandag 16 december een
(leeg/schoon) potje (augurk, hak, appelmoes,…) mee naar school willen
geven?
Vrijdag 6 december
We halen vandaag de kerstspullen op bij Homma. Wilt u ons daarbij helpen dan
bent u van harte welkom om 8.30 uur in de aula. We drinken we eerst een kopje
koffie, voordat we aan de slag gaan.
Maandag 9 december
Vandaag hangen de lijsten voor het kerstdiner bij de groepen. U kunt hierop
aangeven wat uw kind meeneemt voor het kerstdiner.
Dinsdag 10 december
Alle groepen gaan vandaag op bezoek in de stal. Toontje van ‘t Pad Bosch (onze
identiteitsbegeleider vanuit de Sophia Stichting) gaat met de kinderen de stal
inrichten en bespreek aan de hand van het verhaal wie er nu eigenlijk allemaal in
en om de stal staan en waarom.
Maandag 16 en dinsdag 17 december.
Deze dag zijn de Kerstmusicals van de groepen 7. De groepen 3 t/m 8 gaan een
keertje kijken en op één van de middagen zullen de groepen 7 aan de kleuters
en de kinderen van de speelschool de liedjes laten horen.
Woensdag 18 december
Vandaag hebben we in alle groepen het kerstdiner. De kinderen zijn vandaag
normale tijd uit. Vanaf 17.15 uur kunt u uw kind(eren) en de gerechten in de
klassen brengen. De kinderen nemen bij het naar school gaan hun zelf gemaakte
lichtje (potje met waxinelichtje op batterij) mee in hun handen, zodat we naar
school toe van alle kanten lichtjes zien gaan. Op het schoolplein loopt u eerst
langs het kerstkoortje, want daar zetten de kinderen van de groepen 3 t/m 8 hun
lichtjes neer. De kleuters nemen hun lichtje mee naar binnen. Daarna kunt u
voor de kleuters en de groepen 3 naar binnen bij de kleuteringang, voor de
groepen 4 en 5 door de achteringang via het achterplein en voor de groepen 6
t/m 8 via de ingang van de piccolo. Met het naar buiten gaan neemt u dezelfde
weg. De ingang bij de groepen 3 en 4 is deze avond gesloten.
Tijdens het kerstdiner voor de kinderen regelt de ouderraad buiten op het plein
voor de ouders, opa’s en oma’s of andere belangstellende een kerstmarkt en
kerstborrel met wat lekkers. Op de kerstmarkt kunt u zelfgemaakte kerstwerkjes
(er staan geen namen op de werkjes) van de kinderen kopen. De kerstwerkjes
zijn €1,- per stuk en dit geld is voor nieuwe leesboeken.
De kleuters mogen vanaf 18.30 uur worden opgehaald in de klassen. Het is
handig als u dan de jas van uw kind meeneemt het lokaal in. Om 18.45 uur
mogen de kinderen van 3-4-5 worden opgehaald in de klassen en de groepen 67-8 komen zelf naar buiten.

Donderdag 19 december
Vandaag hebben alle groepen in de ochtend een kerstviering in de kerk. In de
middag hebben we spelletjesmiddag met de hele school. De groepen worden
door elkaar gemengd en gaan bij elkaar op visite en spelen spelletjes. De
kinderen mogen van thuis spelletjes meenemen. Spelletjes met veel kleine
onderdelen en ingewikkelde spelregels zijn niet heel handig ;)
Vrijdag 20 december
Vandaag gaan we opruimen en nog gezellig met elkaar werken. We brengen
vandaag de kerstspullen weer terug naar Homma. Wilt u ons daarbij helpen dan
bent u van harte welkom om 8.30 uur in de aula. We drinken eerst een kopje
koffie, voordat we aan de slag gaan. Daarna hebben we nog wat handen nodig
bij het tillen van meubilair van de eerste verdieping van de Piccolo.
Om 12.15 uur begint de kerstvakantie.
De kinderen mogen geen kerstkaarten van thuis uitdelen op school. We maken
dit jaar met de kinderen kerstkaarten voor elkaar.

