
 

 

 

 

Beste ouders en/of verzorgers, 

De Kerstman is bezig met de laatste voorbereidingen. 

Het is bijna Kerstmis! 

Ook dit jaar gaan wij Kerstmis groots vieren. 

Alle informatie over ons Kerstfeest kunt u lezen in deze brief. 

Graag willen we samen met de kinderen eten op school 

Voor het kerstdiner willen wij graag een beroep op u doen. 

Wij vragen aan u om een bijdrage te leveren  door iets te maken /kopen voor het 

kerstdiner. 

U kunt vanaf vrijdag 7 december op de menulijsten invullen wat u wilt maken voor het 

kerstdiner. De menulijsten hangen bij elke groep. 

Misschien een traditioneel gerecht uit het land van herkomst of uw specialiteit uit de 

keuken. Voorgerechten, hoofdgerechten (warm of koud), toetjes….alles is welkom. 

Wilt u op de lijst ook vermelden of er vlees in uw gerecht is en zo ja, welk soort vlees. 

Dit in verband met de voorkeuren die een ieder kan hebben bij het eten. 

 

Routeboekje van de laatste schoolweken van 2012 

 

 Vrijdag 14 december 13.45 -14.45 uur kerstcircuit. 

Tijdens dit circuit zullen er verschillende kerst knutselwerkjes worden gemaakt. 

 

 Woensdag 19 december  

Schooltijden ongewijzigd 

Kerstdiner 

Hoofdgebouw 17.00 – 18.30 uur.  

Gerechten brengen vanaf 16.50 uur. 

Dependance 17.30 – 19.00 uur. 

Gerechten brengen vanaf 17.20 uur. 

 Als u een warmhoudplaat bij uw warme 

gerechten kunt meebrengen houden wij ons  

aanbevolen. 

 Vermeld de naam/klas van uw kind op pannen 

of schalen. Deze krijgt uw kind na het diner of 

uiterlijk de volgende dag weer mee terug. 

 U hoeft niet te zorgen voor een bord, beker en 

bestek. Dit verzorgt de school. 

 Na het kerstdiner bent u weer welkom om uw 

kind op te halen. 

 

 

 

 

Kerst 2012 



 Donderdag 20 december Kerst samenzijn 

Continurooster 8.30 -14.15 uur, denk aan de lunch! 

Om 8.30 uur iedereen start op zijn/haar eigen locatie. 

We sluiten deze dag af met kerst samenzang met kinderen, ouders en 

belangstellenden op het C. van Eesterenplein. 

Verzamelen vanaf 13.30 uur op het C. van Eesterenplein voor de LIDL. 

Einde 14.15 uur. 

De kinderen gaan vanaf het C. van Eesterenplein naar huis. 

 

Ouderhulp  

Vrijdag 14 december  13.45 – 14.45 uur  hulp bij het knutselcircuit. Loop bij de 

leerkracht van uw kind[eren] binnen. Uw hulp is bij alle groepen nodig. 

Donderdag 20 december begeleiding bij het lopen naar het C. van Eesterenplein. 

Vraag dit aan de leerkracht van uw kind(eren). 
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