
De Kerstflits 

 
 

Op donderdag 20 december hebben wij tijdens schooltijd een kerstviering in alle groepen. 
We sluiten deze mooie dag ’s avonds af met een kerstdiner voor alle leerlingen. Zou u ons 
willen helpen bij het kerstdiner? Het kerstdiner bestaat uit verschillende gerechten, die de 
ouders van de leerlingen uit de groep meenemen. Hieronder zetten we de punten die 
belangrijk zijn om te weten op een rijtje. 
 

 Vanaf dinsdag 11 december hangt er in elke klas een inschrijflijst. Hierop kunt u 
aangeven wat u wilt klaarmaken voor het kerstdiner. Indien uw kind een dieet moet 
volgen, wilt u dan zelf voor een gerecht zorgen dat hij/zij mag eten? 

 

 Vanaf woensdag 19 december kunt u voor uw kind een bord, beker, mes, vork en 
lepel, voorzien van naam, in een (plastic) tas (ook voorzien van naam) meegeven. 
Donderdagavond kunnen we dan direct alles weer in die tas mee teruggeven.  
 

 Op donderdag 20 december mogen de kinderen van het kerstkoor om 17.30 uur de 
spullen in de klas zetten en zullen zij om 17.45 uur het atrium vullen met mooie 
klanken.  

 

 Vanaf 17.45 uur mogen alle kinderen via de hoofdingang binnenkomen, andere 
ingangen zijn gesloten. U brengt uw kind in de klas en u geeft de bijdrage aan het 
diner af. U kunt dan eventueel ook sfeerfoto’s maken. Wilt u bij en na het maken van 
de foto’s rekening houden met de privacywetgeving?  
 

 Om 18.00 uur zal het diner starten, u wordt dan vriendelijk verzocht de klas en de 
gang te verlaten.  

 

 Tussen 18.00 uur en 19.15 uur wordt er in het atrium erwtensoep en worst verkocht. 
Hiervoor kunt u op de schooldagen van 11 december t/m 19 december vanaf 8.10 
uur tot 8.45 uur bonnen kopen bij de oudervereniging. Op die manier weet de 
oudervereniging hoeveel er ingekocht moet worden, zie bijgevoegde poster. De 
bonnen kosten 1 euro. Voor de ouders zal er een glaasje glühwein en warme 
chocolademelk worden geschonken.  
 

 Om 19.15 uur kunt u uw kind(eren) ophalen in de klas van uw jongste kind. 
 

 Dank voor uw medewerking! 
 

Wij wensen u fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling toe!   



 


