
 
 
 
 

Informatie kerstviering donderdag 22 december 2016 
 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
Zoals u wellicht al in twee eerdere nieuwsbrieven heeft gelezen, hebben we dit jaar de 
kerstviering in een ander jasje gestoken. De hele dag staat in het teken van Kerst. De sfeer 
van donker, lichtjes en het samen gezellig maken, horen bij kerst en wilden we graag 
behouden. We starten daarom vroeg op deze dag. Hieronder kunt u in het schema zien, hoe 
de dag eruit zal zien. 
 
Het zou leuk zijn als de kinderen iets van een lampje mee kunnen brengen als ze op school 
aankomen. Dat mag een lampionnetje zijn, een kerstmuts met lampjes, gewoon een 
(nep)theelichtje, een verlicht (kerst)stafje, enz. 
 
U kunt deze ochtend niet met de auto het schoolplein op. 
  
De dag ziet er als volgt uit: 

 
Op een rijtje: 

- Kinderen zijn indien mogelijk met een lichtje tussen 7.45u en 8.00u op school 
(behalve gr. 6 van juf Sandra). U bent van harte uitgenodigd om te blijven tot de 
kinderen naar binnen gaan. Het zou fijn zijn als u uw kind bij de leerkracht hebt 
gebracht, dat u weer even afstand neemt, zodat het overzichtelijk blijft voor de 
kinderen die nog arriveren. Als alle kinderen zijn gearriveerd, kunt u gerust naast de 
groepen of achter de groepen 8 gaan staan. 

7.30uur Hulpouders starten met klaarmaken ontbijt.  

7.40u Groep 6 van juf Sandra verzamelt voor de school. 

7.45u – 8.00u De overige kinderen komen via de grote poorten het schoolplein op. 
Verzamelen bij de eigen leerkracht.  

8.00uur Woordje van Jeanne 
We zingen samen een paar liedjes. U bent van harte welkom om hier bij te 
blijven! 

8.15/8.30u Iedereen gaat naar binnen. In de klas vertelt de leerkracht een 
kerstverhaal. 

8.45u Start ontbijtbuffet. Op elk leerplein staat een buffet.  

ca.9.30uur Na het ontbijtbuffet hebben alle groepen een (leerplein)viering in het 
teken van Kerst. De groepen 1/2 met hun eigen groep, de groepen 3 
samen, de groepen 4-5-6 samen en de groepen 7-8. 
Tussenin zit een gezamenlijke pauze voor groep 3 t/m 8 waarin zij hun fruit 
opeten en even naar buiten gaan.  
NB De groepen 1/2 eten deze dag GEEN fruit. 

12.00uur Lunchen in de eigen klas met eigen lunchpakket, voor drinken wordt 
gezorgd. Daarna nog even naar buiten. 

12.45uur In de klas wordt alles opgeruimd en gezellig afgesloten. 

14.00uur  Kinderen kunnen opgehaald worden of gaan zelf naar huis (bb)  
Start kerstvakantie.  



- De kinderen van groep 3 t/m 8  brengen zelf fruit mee en een lunchpakketje. Groep 
1/2 eet geen fruit deze ochtend, zij moeten wel zelf een lunchpakketje meebrengen. 
Voor drinken wordt gezorgd. Er is melk, chocomel en ranja en water. Mocht uw kind 
iets anders willen of moeten drinken, dan mag u dit natuurlijk ook zelf meegeven. 

- De kinderen hebben een continurooster en zijn om 14.00uur uit. 
 
Hebt u nog vragen, stelt u ze gerust! Dat kan altijd via school of via een mail naar de OR: 
ouderraad.devonder@stgboom.nl 
 
Met vriendelijke groeten, 
Werkgroep Kerst 
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