
 

Week 50 

13 december 2019 
 

 

 

Kerstdiner op school 

 

In de groep zijn we deze week gestart met activiteiten rondom het thema kerst. Iedere dag wordt er een deel van 

het kerstverhaal voorgelezen, de kinderen stempelen kerstwoorden na en hebben een theelichtje van klei gemaakt. 

Ook hebben we een liedje over de kerstboom geleerd, gedanst op kerstmuziek en natuurlijk de kerstboom in de klas 

versierd.  

 

Op donderdagavond 19 december 2019 gaan we samen met de kinderen genieten van een heerlijk kerstdiner op 

school. De kinderen mogen deze avond in feestelijke kleding naar school komen.  

Alle leerlingen zijn donderdag 19 december 2019 om 13.30 uur uit en worden ’s avonds weer terug verwacht op 

school. Het diner zal plaatsvinden van 17.00 – 18.30 uur. Deze avond begint met een inloop vanaf 17.00 tot 17.15 

uur. Om 17.15 uur gaan de deuren dicht en starten we met het programma. Aan het eind van deze avond mag u uw 

kind in de groep ophalen tussen 18.30 uur - 18.40 uur. Vriendelijk verzoek van ons om uw kind door één ouder op te 

laten halen in verband met de drukte en veiligheid in het gebouw.  

Ook dit jaar willen we ouders en leerlingen vragen om zelf hapjes te maken voor het diner. Sinds maandag 9 

december hangt er een inschrijflijst bij de deur van de groep. Ouders (leerlingen) mogen intekenen wat ze willen 

maken voor het diner. De inschrijflijsten zijn onderverdeeld in voorgerechten, hoofdgerechten en nagerechten.  We 

verzoeken u vriendelijk om voor ongeveer 6 leerlingen iets lekkers te maken (gelieve niet meer dan dat, in verband 

met de hoeveelheid). De gerechten kunnen op de avond zelf meegebracht worden. Warme gerechten kunnen wij op 

school helaas niet opwarmen. Wilt u toch een warm gerecht maken dan vragen wij u om deze thuis op te warmen.  

Het is de bedoeling dat de leerlingen zelf een bord, bestek, schaaltje en beker mee naar school nemen (graag op 

woensdag 18 december meenemen in een plastic zak voorzien van naam). Er wordt op school gezorgd voor 

drinken.  

Voor alle duidelijkheid: indien u hapjes wilt maken, komen deze voor eigen rekening. We vertrouwen erop dat we 

samen een sfeervol en lekker diner voor alle leerlingen kunnen verzorgen. Alvast bedankt! 

 

Gymkleding mee naar huis 

 

Volgende week krijgen de kinderen de gymkleding mee naar huis, zodat deze na de kerstvakantie weer fris gewassen 

in de gymtas gestopt kan worden.  



 

Buitenspelen 

 

Met de onderbouwgroep spelen wij iedere dag buiten, ’s morgens en soms ‘s middags. Het is fijn als de 
kinderen zich ook voor buiten lekker warm aan kunnen kleden. Denkt u eraan om uw kind handschoenen, 
een sjaal en muts mee te geven als dit nodig is. Alvast bedankt!  
 

 
 
 

Kerstvakantie 

 

De vrijdag na het kerstdiner worden de kinderen gewoon weer op school verwacht. Om 12.15 uur begint de 

kerstvakantie en kunnen de kinderen gaan genieten van 2 weken kerstvakantie.  

 

Wij wensen jullie allemaal hele fijne feestdagen en de beste wensen voor 2020! 

 

 
 

Belangrijke data 

 

Vakantierooster schooljaar 2019-2020  

Kerstvakantie :                             23 december t/m 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie :                     24 februari t/m 28 februari 2020 

Tweede paasdag :                       13 april 2020 

Koningsdag :                                 27 april 2020 

Meivakantie :                               20 april t/m 1 mei 2020 

Bevrijdingsdag :                           5 mei 2020 

Hemelvaart :                                21 mei t/m 22 mei 2020 

Tweede pinksterdag :                 1 juni 2020 

Zomervakantie :                          13  juli t/m 21 augustus 2020 

 

Studiedagen  

maandag 27 januari 2020  



 
donderdag 12 maart 2020  

woensdag 10 juni 2020 

vrijdag 10 juli 2020: calamiteitendag* * vrij indien zich geen calamiteit voordoet in het schooljaar 

 

 

 

 

 


