Beste ouders/verzorgers,
Op vrijdag 21 december vieren we in de kerk en op school het kerstfeest.
In deze informatiebrief een aantal onderwerpen op een rijtje om een beeld te
schetsen van de voorbereidingen voor het kerstfeest en hoe de dag zelf eruit zal
komen te zien.
Kerststukjes maken groep 5 t/m 8
In de week voor de Kerstviering gaan de groepen 5 tot en met 8 een kersstukje
maken. Hieronder een schema wanneer uw kind een stukje gaat maken. Op die dag
mag uw kind materialen meenemen m een kersstukje te maken. Oase wordt door
de school geregeld. Wat brengt uw kind mee om een kerststukje te maken?
 Een klein potje waarin het stukje wordt gemaakt
 Takjes voor het kerststukje
 Versieringen
Woensdag 19 december

Donderdag 20 december

Groepen 5 en 7

Groepen 6 en 8

Kerstochtend 21 december
 Voor onderweg mag uw zoon/dochter lampjes-verlichting meenemen, zodat het
een mooie, lange lampjesslinger lijkt.
 Kinderen worden om 07.30 uur op school verwacht.
 De vrijdagochtend voor de start van de kerstviering begint met het verzamelen
op de speelplaats om gezamenlijk naar de kerk te lopen. De leerkrachten staan
buiten op de speelplaats om de kinderen op te vangen.
 Via twee routes, met de hulp van verkeersouders die zorgen voor een veilige
oversteek, wandelen we naar de Lambertuskerk.
 De kinderen van groep 7-8 gaan eerst hun bijdrage voor het kerstbuffet afgeven
in hun eigen klas en gaan daarna zelfstandig naar de onderbouwspeelplaats op
zoek naar hun maatje uit groep 1-2 omdat ze samen naar de kerk gaan
wandelen.
 De kinderen uit de groepen 3-4-5-6 brengen ook eerst hun bijdrage voor het
kerstbuffet in de klas en zoeken daarna op het grote schoolplein de leerkracht
op. In de kerk is er om 08.00 uur een kerstviering met het kerstverhaal en
kerstliedjes. Ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden zijn van harte
uitgenodigd.
 Enkele regels in de kerk zijn: in de kerk gaan de kerstmutsen af, mee-bidden
moet niet, maar mag wel en mee-zingen mag! Er mogen geen foto’s of
filmopnames gemaakt worden.
 De ouders vragen we om buiten bij de kerk te wachten. Eerst zoeken alle
kinderen een plek. Vervolgens mogen de ouders achteraan sluiten. Zorg ervoor
dat de kleinere broertjes/zusjes niet door de kerk kruipen, maar houd deze bij u.

 De hulpouders zitten in de kerk wel bij de kinderen. Deze ouders zijn te
herkennen aan een ‘hulpouder-sjerp’.
 Terug op school start rond 09:00 uur de kerstviering in klas.
Buffet in de klas
Alle groepen gaan genieten van een kerstbuffet dat voor en door de kinderen is
samengesteld. Vanaf nu hangt er op de deur van ieder klaslokaal een intekenlijst.
Op deze lijst staan een aantal ingrediënten voor een geslaagd buffet, maar er is ook
ruimte om zelf uw eigen hapje in te tekenen.
(Verzoek: U maakt geen hapjes voor de gehele klas maar voor ongeveer 10
leerlingen, zodat er voor ieder wat wils is en we niet onnodig veel hapjes
overhouden.)
 Neem op woensdag of donderdag een bord, beker en bestek mee naar school,
voorzien van de naam van uw kind. (19-20 december)
 Op vrijdagmorgen 21 december vanaf 7.30 uur kunt u de hapjes in de klas van
uw kind brengen, waarna uw kind op het schoolplein de eigen leerkracht opzoekt
om zo te kunnen verzamelen voor de wandeling naar de kerk.
Goede Gaven/ fruitmandenactie
De feestdagen staan weer voor de deur en net als voorgaande jaren willen wij
de mensen die ziek zijn of met deze donkere dagen wel een steuntje in de rug
kunnen gebruiken wat extra’s geven.
Ook dit jaar mogen de kinderen weer “goede gaven” meebrengen. Dit kan op
vrijdag 14 december, maandag 17 december en dinsdag 18 december.
De bedoeling is dat de kinderen kleine producten meebrengen waarmee een
leuk kerstpakket samengesteld kan worden. Denk hierbij aan fruit in blik/pot
(kleine verpakkingen), nootjes, chocolade, thee, koffie, kaarsjes, appelsap,
jus d ‘orange, koekjes, snoepjes, e.d.
Let u a.u.b. wel op de houdbaarheidsdatum van de producten!!!
Van deze producten maken we pakketjes. Deze pakketjes zijn bedoeld voor
zieke mensen of mensen die vooral in deze donkere maanden eenzaam zijn of
een moeilijke periode doormaken.
Weet u iemand in uw directe omgeving, die dit steuntje in de rug goed kan
gebruiken, mail mij dan naam en adres toe en ik zal mijn best doen om deze
persoon van een pakket te voorzien.
Op dinsdag 18 december willen we deze fruitmanden inpakken en laten
rondbezorgen naar de adressen die wij hebben doorgekregen.
We zoeken ouders die ons kunnen helpen met het inpakken van de
dozen/fruitschalen (dinsdagochtend om 8.30 uur) en wij zoeken ouders die

vanaf ongeveer 10.00 uur, met een klein groepje kinderen, de fruitschalen rond
kunnen brengen (beschikking over een auto is een vereiste).
Het de bedoeling dat de groepen 3 t/m 7 meehelpen met ronddelen. De
kinderen van groep 8, brengen pakketjes in de omgeving van de school, lopend
weg.
Dus… als u iemand weet die wel een pakket kan gebruiken
of als u kunt helpen met inpakken
of als u kunt rijden om pakketten rond te brengen (vermeld ook de groep en naam
van uw kind zodat ik de betreffende leerkracht op de hoogte kan brengen)
mail dan naar daisyvanaalten@gmail.com
Graag uiterlijk donderdag 13 december laten weten of u kunt helpen.
Samenvatting van onze verzoeken
 U kunt vanaf nu intekenen bij het lokaal van uw kind, om zo aan te geven welk
hapje u (met uw kind) gaat maken.
 Op vrijdag 14, maandag 17 of dinsdag 18 december; goede gaven meegeven aan
uw kind.
 Uiterlijk donderdag 20 december; bord en beker meebrengen.
 Iedere groep zoekt 1 of 2 hulpouders om in de kerk bij de groep van uw kind te
zitten. Graag aanmelden bij de leerkracht van uw kind.
 Iedere groep zoekt 1 hulpouder die op vrijdag 21 december om 7.30 uur het
buffet in de klas een plekje kan geven.
 Daisy van Aalten zoekt ouders om de goede gaven in te pakken op dinsdag 18
december om 8.30 uur of om schalen te vervoeren vanaf 10.00 uur.
 Op vrijdagmorgen 21 december vanaf 7.30 uur kunt u de hapjes in de klas van
uw kind brengen, waarna uw kind op het schoolplein de eigen leerkracht opzoekt
om zo te kunnen verzamelen voor de wandeling naar de kerk.
 Het kerstontbijt zal geen volwaardige maaltijd worden. Een ontbijtje vooraf is
aan te bevelen.
De schooltijd op vrijdag 21 december
eindigt om 11.45 uur voor alle kinderen!
De school start weer op 7 januari 2017 om
08.30 uur.
Wij wensen u fijne feestdagen en een goed
begin van het nieuwe jaar!!

