Den Haag, 10 december 2015
Betreft: kerstviering 17 december 2015
Beste ouders,
Ook dit jaar zullen we met de kinderen weer een gezellig kerstfeest vieren. Wij doen dat op
donderdag 17 december van 16.30 uur tot 19.00 uur. Om te zorgen dat deze avond voor de
kinderen een onvergetelijke avond zal worden, hieronder belangrijke informatie:
Schooltijden:
Alle kinderen zijn donderdag 17 december om 12.00 uur uit. Vrijdag 18 december zijn de
kinderen ook om 12.00 uur uit.
Verzamelen om 16.30 uur:
Het is de bedoeling dat alle kinderen onder begeleiding van hun eigen ouders om 16.30 uur op
het grote schoolplein verzamelen. Daar zullen de groepen 5-6-7-8 buiten een optreden
verzorgen. Uiteraard kan dit alleen doorgaan als het weer dit enigszins toelaat. Het is voor de
leerkracht erg lastig om buiten op het plein alle kinderen in de gaten te houden, vandaar dat
ouders buiten nog verantwoordelijk zijn voor hun eigen kind.
Optreden op het plein:
Om 16.40 uur zullen de kinderen van de groepen 5-6-7-8 op het grote plein een mooi lied zingen.
Zij hebben hier hard op geoefend met onze muziekdocenten Jannelieke en Diederik. Na dit
optreden gaan de kinderen naar binnen en kunt u uw kind overdragen aan de leerkracht.
 De ouders van de kinderen van de groepen 1-2 brengen hun kind na het optreden naar het
speellokaal via de zijingang van de kleuterafdeling.
 De leerlingen van de overige groepen gaan via de normale route naar binnen.
Gymzaal:
Hierna vervolgen we de viering in de gymzaal, waar alle groepen een optreden verzorgen.
Helaas laat de beperkte ruimte het niet toe dat de ouders hierbij aanwezig kunnen zijn.
Kerstdiner in de klas:
Tot slot zal in de eigen groep bij de eigen leerkracht een feestelijke maaltijd worden verzorgd.
Ouders die eten komen brengen, kunnen het beste met de leerkracht afspreken hoe laat ze dit
kunnen doen.
Hek dicht:
Om te voorkomen dat iedereen zo maar de school in kan lopen, sluiten we tussen 17.15 uur en
18.45 uur het hek van de school. Wilt u daarom zo vriendelijk zijn, nadat u uw kind naar binnen
hebt gebracht, het schoolplein snel te verlaten.

Ophalen:
Vanaf 18.45 uur zijn alle ouders welkom om in de gymzaal, onder het genot van een glaasje
glühwein, te wachten totdat wij aangeven dat u uw kind kunt ophalen bij de eigen klas. We
verzoeken u vriendelijk om niet eerder naar de klas van uw kind te gaan zodat iedere groep in
alle rust het gezellige kerstdiner kan afronden.
Kerststukjes:
Een aantal groepen maakt dit jaar een kerststukje (niet alle groepen dus). Het is de bedoeling dat
de kinderen zelf alle spulletjes hiervoor meenemen naar school, in een zak voorzien van naam.
De leerkracht zal zelf aangeven wanneer u de spulletjes mee kunt geven naar school.
Kerstvakantie:
De kerstvakantie begint op vrijdag 18 december om 12.00 uur.
Wij hopen op een gezellige avond en wensen u alvast een fijne kerst toe.
Met vriendelijke groet,
Eelco Brüne

