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Onder voorbehoud van typefouten. 

Foto’s Sinterklaas 

In de SchoolApp staan de foto’s van het geslaagde 

Sinterklaasfeest bij ons op school. Je kunt ze vin-

den onder de knop ‘foto’s’. 

Rapporten 

Wilt u de rapporten z.s.m. weer inleveren bij de 

leerkrachten, het liefst nog voor de Kerstvakan-

tie. Mocht dit niet lukken, wilt u dit dan laten 

weten aan de desbetreffende leerkracht(en)? 

Dank je wel.  

 

Kerstfeest op school (herinnering) 

Donderdag 19 december (van 18:00 uur tot 19:00 uur) hebben we alweer onze  

jaarlijkse feestmaaltijd op school. Het belooft een gezellige avond te worden. 

 

Denkt u nog even aan de volgende punten: 

 De kinderen moeten op donderdag 19 december zelf een bord, bestek en beker meenemen, 

graag voorzien van naam. 

 U brengt op 19 december om 17:45 uur de gerechten op temperatuur naar de klas van uw kind

(eren) in schalen, pannen o.i.d. 

 Rechaud/theelichtje om gerechten warm te houden, dienen ’s morgens op school gebracht te 

worden. Op die manier zijn we er zeker van dat de gerechten op temperatuur blijven. 

 U zorgt voor opscheplepels waar dat nodig is (voorzien van naam). 

 Na afloop van het kerstfeest neemt u uw spullen weer mee naar huis. We hopen dat met uw hulp 

het kerstdiner van uw kind(eren) weer een gezellig en vooral lekker feest wordt. Heeft u een 

vraag n.a.v. deze brief dan kunt u altijd even contact opnemen met de leerkracht van uw kind.  

 Woensdag 18 december gaan de groepen 1 t/m 8 kerststukjes maken. De kinderen moeten zelf 

een bakje of schaaltje (met daarop de naam), een stukje nat gemaakte oase, een kaars en wat 

kerstversieringen meenemen. We hebben al behoorlijk wat takjes gekregen van de familie Roeles 

(waarvoor hartelijke dank!) waardoor het niet nodig is om hier nog veel van mee te geven.  

Graag alles in een plastic tas, ook voorzien van naam.  

Start Kerstvakantie 

Op vrijdag 20 december start voor iedereen de 

Kerstvakantie om 12.00 uur!  

 

 


