
Beste ouders,                                                                                                  

 

Donderdag 22 december vieren wij het kerstfeest op school.   

In de loop van de ochtend lopen leerkrachten en leerlingen naar de kerk, waar we samen kerst 

vieren. Na de viering lopen we weer terug naar school.  

 

Op donderdag 22 december zijn alle kinderen om 12.00 uur uit.  

 

Donderdagavond is er een feestelijk kerstdiner voor alle leerlingen in hun klas. Dit start om 17.00 

uur. Voor het kerstdiner vragen wij u om samen met uw kind thuis wat lekkers te maken en dat 's 

avonds mee naar school te nemen.  

De leerkracht zorgt ervoor dat er bij elke groep een lijst komt te hangen waarop u kunt noteren wat 

u bereidt en hoeveel. Zo voorkomen we dat er te veel of hetzelfde eten meegebracht wordt. Op 

school kan het eten niet gekookt of opgewarmd worden. Wilt u het eten zoveel mogelijk gesneden 

aanleveren?   

 

Daarnaast vragen we elk kind ook zelf een bord, beker en bestek mee te nemen, het liefst in een 

plastic zak en voorzien van naam. Na het kerstdiner gaat dit ongewassen mee naar huis terug.   

 

Als de kinderen in de klas aan het eten zijn, wordt ook dit jaar weer een gezellig samenzijn voor 

ouders georganiseerd. Afhankelijk van het weer kunt u op het plein of in de aula, vanaf 17.15 uur, 

een hapje en een drankje nuttigen. Deze worden door de ouderraad verzorgd. 

 

Alle kinderen kunnen na het diner in de klas opgehaald worden. Vergeet niet het servies, bestek, 

eventueel schalen etc. mee te nemen.  

 

De indeling van de avond is als volgt:  

 

17.00 uur: De school gaat open. Kinderen komen binnen met het eten en feestelijk gekleed. 

17.15 uur: Start van het kerstdiner. Ouders kunnen op het plein of in de aula een borrel 



 drinken.    

18.15 uur: Kinderen kunnen in de klas opgehaald worden.   

 

 

Met vriendelijke groet,  

De kerstcommissie  

 

 


