
   
 

 
   

 
 

Prinsenbeek, december 2016 

 

Geachte ouders, verzorgers, 

 

Sinterklaas is net weer vertrokken naar Spanje en het volgende feest dient zich alweer 

aan. Op donderdag 22 december a.s. vieren de kinderen met hun leerkrachten kerst op 

school. Dit gebeurt zoals andere jaren ’s avonds. 

 

Het programma is als volgt:  

 

- School is om 14:30 uur uit.  

- Het avondprogramma begint om 17:00 uur. 

- Het eind van het avondprogramma is: 

o Voor de groepen 1-2 en 2+ om 18:25 uur 

o Voor de groepen 3, 4 en 5 om 18.30 uur. 

o Voor de groepen 6, 7 en 8 om 18.35 uur.   

 

 

De leerkrachten van groep 1-2, 2+ en 3 willen de ouders vragen hun kinderen in de 

eigen klas op te halen. De leerlingen uit de andere groepen kunnen door hun ouders bij 

de eigen in-/uitgang opgehaald worden. Wanneer u uw kind(eren) `s avonds komt 

ophalen willen we ook aan u vragen zo veel mogelijk te voet of op de fiets te komen. Dit, 

om parkeerongemak te voorkomen voor de omwonenden. 

 

In de klassen wordt een stemmig kerstfeest gevierd waarbij een hapje en een drankje 

niet vergeten worden. Om de kinderen zelf iets te laten maken en dat te delen met de 

klasgenoten, willen wij u vragen om samen met uw kind een paar hapjes klaar te 

maken. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan kleine appelflappen, gehaktballetjes, 

fruitspiesjes, mini–saucijzenbroodjes enz. Drinken wordt door de ouderraad verzorgd. 

Voor de avond zelf hebben de kinderen een bord en een beker nodig. Kunt u deze al 

overdag meegeven en voorzien van naam? Tevens mag uw kind een waxinelichtje 

meenemen in een veilige houder of veilig potje, ook voorzien van naam. 

 

Aan ouders met kinderen die een dieet moeten volgen vragen wij 5 verschillende hapjes 

voor uw eigen kind te maken zodat u zeker weet dat hij/zij iets te eten krijgt dat hij/zij 

ook mag hebben. Ook als uw kind een dieet volgt dat betrekking heeft op het drinken, 

vragen wij u zelf voor wat drinken te zorgen.   

 

We willen u graag vragen om op een briefje aan de leerkracht van uw kind door te geven 

wat u zou willen maken, graag met ook de naam van uw kind erbij. Wilt U dit briefje dan 

voor dinsdag 20 december a.s. inleveren bij de leerkracht van uw kind zodat hij of zij het 

overzicht behoudt over wat er gemaakt gaat worden? 

Wij danken u weer voor de medewerking. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De kerstcommissie  

 

 
 


