
Laatste informatie t.a.v. onze kerstviering, donderdag a.s. 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
  
Nog even in het kort. Inmiddels hangen de lijsten op de deur bij de klas van uw 
kind. Mocht u er nog niet aan gedacht hebben en u wilt nog iets doen, neem dan 

even contact op met één van de groepsouders van uw kind(eren). Verder nog 
even in het kort de belangrijkste puntjes op een rijtje. Wilt u de uitgebreide 

informatie nog een keer doorlezen, dan verwijzen wij u graag naar de laatste 
nieuwsbrief van 7 december jl. 
  

-  Nog een paar dagen te gaan om sponsors te zoeken!  
De sponsorkaart kan met het geld samen ingeleverd worden van maandag  

18 december tot uiterlijk woensdag 20 december bij de eigen leerkracht. 
-  De kinderen worden om 17.00 uur op school verwacht met schoenen waar 
ze op kunnen hardlopen.  

(Natuurlijk mogen de andere schoenen meegebracht worden)  
- De kinderen gaan op het schoolplein staan bij hun eigen leerkracht.  
- U kunt niet parkeren op het schoolplein.  
- Koude hapjes kunnen eventueel tussen 16.45 uur en 16.55 uur al in de 

klas gezet worden. 
- Warme hapjes ook, maar deze mogen ook na het hardlopen worden 
gebracht, ca. 17.45-18.00 uur 
- Neem voor uzelf uw aanmoedigingslichtjes mee.  
Het is het leukst als er heeeeeeel veel lichtjes langs de kant staan! 
- Na het aanmoedigen zijn de ouders van harte welkom om binnen in de 
speelzaal even op te warmen en gezellig samen te zijn.  
- Om 19.00u kunnen de kinderen weer opgehaald worden.  

  
We gaan er een mooie kerstviering van maken samen! Hebt u nog vragen, stel 

deze dan even aan één van de leerkrachten of stuur een mailtje naar 
ouderraad.devonder@stgboom.nl 
  
We wensen u hierbij alvast hele fijne kerstdagen en een heel mooi en gezond 
2018! 
  
Met vriendelijke groeten, 
Werkgroep Kerst 
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