KERSTINFO 2018

BESTE OUDER/VERZORGERS
Op donderdag 20 december zal onze jaarlijkse
kerstviering plaatsvinden.
De kinderen van de groepen 1 t/m 8 moeten deze
dag tot 12.00 uur naar school, maar worden van
17.00 uur tot 19.00 uur terug verwacht op school.

HAPJES VOOR HET BUFFET
Voor de kerstviering is het de bedoeling dat elk
kind van groep 1/2 samen met zijn/haar ouders/verzorgers 6 hapjes maakt en vanaf groep 3
t/m 8, 10 hapjes.
De hapjes moeten donderdag 20 december om
17.00 uur mee naar school genomen worden.
Hapjes kunnen op school niet worden opgewarmd.

OPHALEN NA DE KERSTVIERING

U bent van harte welkom om vanaf 18.30 uur in de
gang van de centrale hal van de school, onder het
genot van een kopje koffie of thee, op uw kinderen te wachten. Alle kinderen mogen vanaf
19.00 uur bij de klas worden opgehaald.

Vanaf dinsdag 11 december zal op de deur van elke
klas een intekenlijst hangen waarop u kunt aangeven wat u met uw kind gaat maken. Zo kan iedereen zien wat er door anderen gemaakt wordt en
zorgen voor een afwisseling in zoete en hartige
hapjes. Zo ontstaat er een buffet waar de kinderen zelf kunnen kiezen welke hapjes ze willen
eten.

GEWIJZIGDE SCHOOLTIJDEN
Donderdag 20 december:
alle groepen
 8.30 uur – 12.00 uur
 17.00 uur – 19.00 uur (kerstviering)

Wanneer uw kind een allergie heeft, dieet volgt of
vanwege het geloof bepaalde producten niet mag,
maakt u zelf 6/10 verschillende hapjes voor uw
eigen kind. Voor drinken wordt gezorgd.

Vrijdag 21 december (normale schooltijden)



Groep 3 t/m 8: 8.30 uur – 14.00 uur
Groep 1-2 en Afd. Jonge Kind: vrij

VAKANTIE T/M VRIJDAG 4 JANUARI 2019

WIJ WENSEN IEDEREEN
FIJNE FEESTDAGEN.
Namens de kerstwerkgroep:
Laura Veenstra, Angela Martens, Nancy Wullems,
Martijn van Dijk en Mira in den Bosch.

BORD, BESTEK EN BEKER
Op woensdag 19 december a.s. moeten de kinderen
van groep 3 t/m 8 een bord, bestek en beker
voorzien van naam en klas in een plastic tas meebrengen. Voor de groepen 1-2 en Afd. Jonge Kind
zijn deze in de klas aanwezig.

