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Het programma voor de kerstviering op woensdag 19 december ziet er als volgt
uit:
- 16.35 uur - de kinderen komen aan in de eigen klas;
- 16.45 uur - kinderen van de groepen 1 t/m 3 gaan naar het kleuterplein; de
kinderen van de groepen 4 t/m 8 gaan naar het Brestheater;
- 17.00 uur - kerstspel in het Brestheater en op het kleuterplein;
- 18.00 uur - kinderen arriveren in de eigen klas voor de
kerstmaaltijd;
- vanaf 19.00 uur - ouders kunnen de kinderen in de klas ophalen.
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Vanaf 18.45 uur zal de Kerstman de
wachtende ouders, broertjes en zusjes iets
lekkers uitreiken op het schoolplein.
Uiteraard zal er gezellige muziek zijn en zal de Glühwein
niet ontbreken!

Kerstdiner
Zoals ook voorgaande jaren zullen de ouders weer
een gerechtje maken voor het kerstdiner in de klas.
De achterliggende gedachte is, dat op deze manier
zowel ouders als kinderen betrokken worden bij
het samenstellen van het buffet om zo het saamhorigheidsgevoel te vergroten.
De leerkrachten vragen hulp van alle ouders om de
gerechten voor het buffet klaar te maken. Om te
voorkomen dat er dubbele gerechten worden
gemaakt zal er een intekenlijst komen per klas. Vanaf woensdag 13 december
a.s. kunt u in overleg met de leerkracht aangeven welk gerecht u wilt maken.
Voor dit gerecht mag u als ouder een eenmalige vergoeding vragen van € 2,75
door een bonnetje in te leveren bij de leerkracht. Alles wat niet gedeclareerd
wordt, komt ten goede aan het klassenbudget.
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Kerstdiner vervolg
Wat wordt er verwacht:


Maak het gerecht voor ca. 6 à 8 kinderen; uit voorgaande jaren is gebleken dat indien een gerecht voor
de hele klas wordt gemaakt, er veel overblijft;



Koude gerechten kunnen worden meegenomen van huis en kunnen bij het wegbrengen van uw kind
in de klas worden gezet (16.35 uur - 16.45 uur);



Alle klaargemaakte warme gerechten kunnen pas om 17.45 uur in de klas worden gebracht (via hoofdingang school!), indien van toepassing graag met een rechaud voorzien van naamsticker om het gerecht
warm te kunnen houden;



De ouders van de Ouderraad zullen bij de hoofdingang de warme gerechten voor de kleutergroepen in
ontvangst nemen. De gerechten zullen in de klas worden gezet als het kerstspel is afgerond. Wij
verzoeken u deze gerechten duidelijk te voorzien van groepsnaam;



Zoals ook vorig jaar willen we de kinderen verzoeken om allemaal een eigen bord, bestek, soepkom en
beker/glas mee te nemen, zodat we het plastic afval tot een minimum kunnen beperken. Ook hierbij is
het van belang alles duidelijk te voorzien van naam. Graag alles woensdagochtend meenemen;



Er kunnen geen gerechten op school worden opgewarmd of klaargemaakt!

Alvast bedankt voor uw hulp!

Kerstspel bovenbouw
De groepen 4 t/m 8 beelden dit jaar ook het kerstverhaal uit. Zij zullen dit met elkaar doen in het Brestheater.
De rolverdeling is als volgt:
Jozef
: Tom (8A)
Maria
: Angelina (8A)
Herodes

: Sam (7/8)

Engel Gabriël

: Lara (8A)

Hoofdherbergier

: Lixandro (7/8)

Drie Koningen
Iets oudere Jezus

: Max, Lars, Remco (8A)
: Levi (5A)

De kledingkeuze voor de groepen is als volgt:
Groep 4A

: eigen kledingkeuze

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5/6

: eigen kledingkeuze
: eigen kledingkeuze
: eigen kledingkeuze

Groep 6A
Groep 7A

: eigen kledingkeuze
: meisjes zijn engelen; jongens zijn herders

Groep 7/8

: eigen kledingkeuze

Groep 8A

: meisjes - oosters; jongens zijn soldaten. Geen gevechtsattributen!!

In de klassen zal worden besproken wat de bedoeling is met de kleding. Het is niet noodzakelijk dat men
zich helemaal verkleed voor het kerstspel, ook is het niet de bedoeling dat men zich op school gaat
omkleden.
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Kerstspel groep 1 t/m 3
De groepen 1 t/m 3 beelden met elkaar het verhaal “De ster voor 1 nacht” uit.
Zij zullen dit met en voor elkaar spelen onder begeleiding van de juffen op het kleuterplein.
Voor de kinderen met een speciale rol (Jozef, Maria, enz.) zal voor kleding worden gezorgd.

Donderdag 20 december a.s.
Donderdagochtend 20 december zullen de kleutergroepen in de ochtend een kerststukje maken. Graag verzoeken wij u hiervoor de benodigde materialen mee te geven, zoals een bakje, stukje oase, takjes groen en
versieringen. De juffen van de kleutergroepen zullen hiervoor nog een bericht op Klasbord plaatsen.
Donderdagmiddag zijn de groepen 1 t/m 4 vrij, zij gaan die dag alleen de ochtend naar school!
De groepen 5 t/m 8 gaan die donderdag volgens het normale rooster naar school.
Op vrijdag 21 december zijn alle groepen vrij en begint voor iedereen de kerstvakantie!

