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Kerst 
Vorige week hebben wij u bij de Nieuwsbrief de kerstbrief toegezonden. 

Alle activiteiten rondom het Kerstfeest met de data en tijden vindt u in deze brief. 

Volledigheidshalve sturen wij u deze brief nogmaals mee met deze Nieuwsbrief. 

Wij willen alle ouders hierbij bedanken die de school (op beide locaties) zo mooi hebben 

versierd in de kerstsfeer. 

 

Zingen op het C. van Eesterenplein 
De Sint is nog niet het land uit en afgelopen week zijn we op de 

nevenvestiging al begonnen met het oefenen van kerstliedjes. Alle 

groepen zullen onder begeleiding van Gerard Poot verschillende 

kerstliedjes inoefenen. Gerard Poot is dirigent, ondernemer en 

theatermaker. 

Op donderdag 20 december gaan we namelijk met alle kinderen van de 

scholen, onder zijn leiding, zingen op het C. van Eesterenplein.  

Wij willen alle ouders graag hierbij uitnodigen om met ons mee te 

komen zingen. 

We verzamelen vanaf 13.30 uur op het C. van Eesterenplein voor de 

LIDL en zullen daar tot 14.15 uur kerstliedjes laten horen. 

De vader van juf Lianne zal de kinderen begeleiden op een keyboard.  

Alle kinderen krijgen die dag een kerstmuts op. Deze mutsen zijn gesponsord door René van 

den Berg (man van juf Anja) van het bedrijf Ditp Beheer & Exploitatie b.v. Wij willen hem 

hierbij bedanken voor deze gulle en leuke gift. 

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

 

Ook het team heeft haar best gedaan en liedjes met Gerard Poot geoefend.  

Bent u nieuwsgierig hoe dat klinkt? Binnenkort is er een liedje te zien en te horen op onze 

website.  
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Nieuwsbrief vanaf januari 
Na de kerstvakantie zal de Nieuwsbrief eens per 2 weken verschijnen. 

 
Agenda  

19 december Kerstdiner: C. van Eesterenplein van 17.00 tot 18.30 uur 

 Kerstdiner: M.J. Granpré Molièrestraat van 17.30 tot 19.00 uur 

20 december Continurooster; alle leerlingen eindigen om 14.15 uur op het  

 C. van Eesterenplein tegenover de Lidl  

21 december Compensatie verlof; alle leerlingen en het team zijn vrij 

24 december t/m  

4 januari Kerstvakantie 

 

 


