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Kerstnieuwsbrief december 2017 

School versieren Kerst 

Maandag 11 december wordt de 

school versierd met kerstversiering. 

Dit zal gebeuren door een groep 

ouders die zich daarvoor heeft 

opgegeven via de ouderhulplijst aan 

het begin van dit schooljaar. We 

beginnen om 8.30 uur. 

Opruimen kerstversiering school 

Vrijdagmiddag 22 december gaan we de kerstversiering weer opruimen. Ook hier 

hebben ouders zich voor opgegeven via de ouderhulplijst. Kinderen zullen helpen 

met opruimen. We beginnen om 13.00 uur. 

Adventsvieringen 

Vier weken voor Kerstmis begint de Adventstijd. Wij gaan ons voorbereiden op het 

Kerstfeest. Met de kinderen op school gaan wij de 2de en 3de en Advent samen 

vieren. We komen daarvoor met alle kinderen samen om de kaarsen van de 

adventskrans aan te steken, samen te zingen en luisteren naar een verhaal. 

Kerst-knutselen 

Woensdag 20 december gaan wij met alle kinderen Kerst-knutselen. Wij doen dit in 

drie groepen. Groep 1 en 2 samen, groep 3 en 4 samen en groep 5 t/m 8 samen. 

Ouders die zich hebben opgegeven om te helpen zijn van harte welkom op 

woensdag 20 december om 10 uur voor een korte uitleg. We beginnen om 10.15 uur 

met knutselen. 

Kerstviering 

Donderdag 21 december zijn alle kinderen ’s middags vrij (vanaf 12 uur).  

’s Avonds om 17.30 uur beginnen wij met de Kerstviering. Wij steken dan alle vier de 

kaarsen van de Adventskrans aan, luisteren naar het kerstverhaal en zingen samen 

kerstliederen. 

Hapjesbuffet 

Na de kerstviering gaan wij samen genieten van een hapjesbuffet. Dit duurt tot 

19.00 uur. Het hapjesbuffet bestaat uit hapjes die door de kinderen/ouders worden 

gemaakt. Het is de bedoeling dat het echt hapjes zijn en geen maaltijden. Het is 

natuurlijk ontzettend leuk als kinderen hun favoriete hapjes meebrengen om te laten 

proeven aan iedereen. Dus als je zelf ideeën hebt voor het hapjesbuffet, heel graag.  

Vanaf maandag 11 december hangt er een lijst in iedere groep waar opgeschreven 

kan worden wat ieder kind meebrengt. Op deze lijst staan ook voorbeelden van 
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hapjes en is voldoende ruimte voor eigen ideeën. Het is de bedoeling dat ieder kind 

iets meebrengt.  

De hapjes kunnen donderdag 21 december tussen 17.30 en 18.00 uur naar de groep 

gebracht worden. Warme hapjes graag met warmhoudplaatje en zo nodig met een 

opscheplepel of serveertang. De contactouders van de groep zijn in de groepen om 

de hapjes in ontvangst te nemen. Alle kinderen krijgen een toetje van de ouderraad. 

Bord-beker-bestek 

Voor het buffet brengen de kinderen hun eigen bord-beker-bestek (mes, vork, lepel) 

mee. Graag voorzien van naam in een plastic-tas. Dit mag vanaf maandag 18 

december meegebracht worden naar school en kan tot uiterlijk donderdagmorgen 21 

december meegebracht worden. 

Patio 

Alle ouders worden donderdagavond 21 december vanaf 18.30 uur van harte 

uitgenodigd in de patio van onze school. Deze is die avond te bereiken via de ingang 

van groep 3-4. Onder het genot van warme chocomelk of glühwein is er een gezellig 

samenzijn. Om 19.00 uur kunnen jullie dan jullie kind(eren) ophalen uit de groep 

(groep 1 t/m 4) of van het plein (groep 5 t/m 8). 

Kerstkaartjes 

Wij vinden het fijn als kinderen geen kerstkaartjes uitdelen op school. Op die manier 

hoeft niemand zich verplicht te voelen om (een hele groep) kerstkaartjes te geven. 

Kerstvakantie 

Vrijdag 22 december begint om 14.30 uur voor iedereen de Kerstvakantie. Maandag 

8 januari gaan de deuren van de Albatros weer open voor alle kinderen.  

Belangrijke data december 

08-12 Paardenmarkt/Teamdag, alle kinderen zijn de hele dag vrij 
11-12 Advent 2 
12-12 Staking, alle kinderen zijn de hele dag vrij 
16-12 OUD PAPIER 
18-12 Advent 3 
20-12 Schoolzwemmen groep 4-5 
         Kerst-knutselen van 10.00 tot 12.15 uur 
21-12 Alle kinderen zijn ’s middags vrij (vanaf 12 uur) 
         Van 17.30 tot 19.00 uur vieren wij Kerst op school          
         Vanaf 18.30 uur gezellig samenzijn voor alle ouders in de patio 
22-12 Om 14.30 uur start de Kerstvakantie voor alle kinderen  


