KERST 2019
De gangen en klassen zullen door de feestcommissie na de sint in
kerstsfeer worden gebracht. Natuurlijk zijn er diverse kerstactiviteiten. Er
wordt bijvoorbeeld geknutseld, gezongen en verteld over kerstmis. Als
speciale activiteit is er woensdagmiddag 18 december een
kerstmaaltijd op school. De kinderen gaan dan met alle leerkrachten
sfeervol aan tafel en geven, iedere groep voor zich, invulling aan kerstmis
2019. Extra stijlvol wordt het als de kinderen mooi gekleed voor het
kerstdiner naar school komen.
KERSTMAALTIJD 18 DECEMBER 17.00-19.00u
De kerstmaaltijd wordt pas echt een succes als u met uw kinderen culinaire bijdrages wil
verzorgen. Wat is de bedoeling?
Bij iedere groep van de onder- en middenbouw hangt na de Sint een kerstboom op de
deur.
Op de kerstballen van deze boom staan kleine hapjes of een gedeelte van een gerecht
geschreven. Vindt u het leuk om iets voor de groep van uw kind klaar te maken? Dan
kunt u zo’n kerstbal van de boom halen! Geeft u tegelijkertijd even een seintje
aan de juf en stemt u kort af wat uw bijdrage precies wordt.
De kinderen van de bovenbouw spreken zelf met hun juf af wat zij bijdragen aan de maaltijd.
Houdt u zich alstublieft aan de afgesproken hoeveelheid hapjes. Natuurlijk is het fijn dat er
voldoende hapjes zijn. We willen echter voorkomen dat er heel veel eten over is. Dat is om
meerdere redenen vooral erg zonde. Het eten dat echter over is, wordt naar alle
waarschijnlijkheid ’s avonds afgeleverd bij de daklozenzorg in Capelle aan den IJssel.
De klaargemaakte hapjes kunt u ’s avonds gewoon meenemen en even in de klas
zetten. In sommige groepen moeten we extra rekening houden met allergische
kinderen. Dat vraagt goede afstemming.
WINTERPLEIN (alleen bij goed weer)
Aan de ouders, broertjes en zusjes wordt ook gedacht. Voor jullie is op woensdag 18 december
vanaf 18.15uur - met dank aan de feestcommissie - bij goed weer een deel van het schoolplein
omgetoverd in een winterplein met lichtjes en muziek.
Het oudergedeelte is afgezet omdat we willen voorkomen (helaas voor u!) dat ouders voor de
ramen van de klassen gaan kijken e.d. De oudervereniging biedt u een glaasje glühwein, koffie
of chocolademelk aan. Net als vorig jaar zetten we een poffertjeskraam neer. Dat is altijd erg
gezellig, vooral lekker en gratis! Om 19.00uur kunt u uw kind(eren) ophalen en ronden we het
buitengebeuren af. Als het winterplein niet door gaat, krijgen de kinderen een briefje mee en
sturen we u een berichtje per mail en/of Parro.
BRENGEN
Komt u niet te vroeg naar school want pas om een paar minuten voor vijf gaat de hoofdingang
(voordeur) in de Schoolstraat open en kunnen de kinderen van de onderbouw en de kinderen
van groep D en E naar binnen. De hoofdingang op de speelplaats gaat open voor de andere
kinderen. De andere deuren blijven dicht.
Nog meer dan op een gewone schooldag is het belangrijk dat u na het afleveren van uw kind
weer snel naar buiten gaat. Wij vragen u nadrukkelijk om zo zachtjes mogelijk aanwezig te
zijn. De muziek, de kaarsjes en de magie van de donkere school vormen een belangrijke
bijdrage aan de door ons beoogde voorbereiding en kerstsfeer.

Als de kinderen binnen zijn, gaan de hekken van het schoolplein op slot (in geval van nood
hebben alle juffen een sleutel).
HALEN
De kinderen moeten worden opgehaald op de speelplaats. Dit kan bij de klassendeur (onderen middenbouw D en E) of bij de grote uitgang van de bovenbouwgang (bovenbouw). De
kinderen van groep F worden overgedragen bij hun klassendeur. (ouders/verzorgers van
groep F moeten dus even de school in via de speelplaats)
We dragen in ieder geval de kinderen van de onder- en middenbouw ‘in handen’ aan u over.
De kinderen van de bovenbouw mogen alleen naar huis, tenzij u dat niet wil.
Nog een opmerking over het parkeren op deze avond. De ruimte rondom de school is beperkt.
Het grasveld is er niet voor bedoeld en de brandweer is bijzonder streng als u voor de kazerne
parkeert. Benut u dus zoveel mogelijk de fiets of ‘benenwagen’. Dan blijft de beperkte
parkeerruimte vooral beschikbaar voor ouders die van ver komen.
OPROEP WINTERPLEIN
We hebben een heleboel lege glazen potjes nodig. Dat is natuurlijk voor de waxinelichtjes.
Glazen potjes kunt u vanaf 11 december inleveren in de krat bij de directiekamer.
Voor reacties en opmerkingen kunt u contact opnemen met Peter Rietveld.

