
 

KERST 2019 

 
In de periode voor kerst willen we als school graag een goed doel steunen. We 

hebben ook dit jaar gekozen voor de Voedselbank. 
 
De Voedselbank zet zich in voor huishoudens die, om wat voor reden dan 

ook, in financiële problemen zijn gekomen en daardoor geen voedsel meer 
kunnen kopen. De Voedselbank functioneert als een schakel tussen 

overschot en verborgen gebrek in onze maatschappij. 
 
Wij vragen u een of meerdere (ten minste tot februari 2020) houdbare 

voedingsmiddelen te doneren. In de aparte brief over de voedselbank staan 
een aantal tips en voorbeelden. Vanaf maandag 9 december kunt u uw 
bijdrage in onze grote ruimte inleveren. 

 
Donderdag 19 december vieren we op school met de kinderen Kerstmis. 

We doen dit met een buffetdiner in de klassen. Ieder kind neemt een gerecht 
mee, voor 5 à 6 personen, in kleine porties verdeeld. In alle klassen zijn 
vanaf nu lijsten aanwezig waarop u kunt aangeven welk gerecht u maakt of 

meebrengt voor dit buffet. Het is prettig als u een briefje bij het gerecht doet 
waarop de ingrediënten staan. Wanneer u een kind heeft met een allergie, 

neem dan contact op met de leerkracht om verdere afspraken te maken. 
 
Verder moeten de kinderen vóór 19 december een plastic tas meenemen 

naar school met daarin een bord, een beker, een schaaltje en bestek, 
voorzien van naam,.  
 

Het programma voor 19 december: 
 

8:30 – 14.30 
De kinderen gaan naar school.  

 

17:00 
Alle kinderen komen feestelijk gekleed en met hun gerecht terug op school.  

Iedereen gaat naar zijn of haar eigen klas. Daar eten de kinderen met de 
leerkrachten. 

 

18:00-18:30  
Ouders zijn in de grote ruimte welkom om  sfeervol het jaar af te sluiten  

onder het genot van koffie, thee en iets lekkers.  

 
18:15  

Ouders zijn in de groepen welkom om te kijken naar een kort optreden.  
Aansluitend kunnen de kinderen mee naar huis genomen worden. 

 

Op vrijdag 20 december zijn alle kinderen vanaf 11.45 uur vrij! 
 

VROLIJK KERSTFEEST! 

 


