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Kerst 2018
Terwijl we momenteel allemaal
druk zijn rondom het Sinterklaasfeest, worden de voorbereidingen voor Kerst ook al getroffen. We zetten in deze Máxima Mail alvast wat praktische
punten voor u op een rij. Dit
jaar vieren we Kerst op school. Verderop in deze brief vragen we daarom uw hulp bij diverse activiteiten. Kunnen we
op u rekenen?

een muziekgroep van het Leger des Heils, kerstliederen zingen op het grasveld tegenover de school.
Mocht u de kerstpot in de klas missen, dan staan er tijdens
het zingen van de kerstliederen ook nog kerstpotten waarin
u uw bijdrage kunt doen.

Goede doel
We zullen dit jaar met elkaar in de klassen genieten van een
heerlijk kerstdiner en in de kerstvakantie zal er thuis ongetwijfeld ook met elkaar genoten worden van heerlijk samenzijn en heel wat lekkers. Omdat we - zeker rond Kerst - niet
alleen aan ons zelf denken, zullen we op school het Leger
des Heils steunen.
Leger des Heils
Het Leger des Heils is een organisatie met duizenden vaste
medewerkers en vrijwilligers. Met een directe en energieke
aanpak verlenen zij hulp aan mensen in onze samenleving
die daar behoefte aan hebben, ongeacht hun religieuze achtergrond.
Om het werk van het Leger des Heils mogelijk te maken is
geld nodig! Vanaf woensdag 12 december zal er in alle klassen een zogenaamde kerstpot staan. We willen proberen om
zoveel mogelijk geld voor hen op te halen zodat zij daarvan
hun activiteiten kunnen bekostigen.
Het Leger des Heils organiseert rondom de kerstdagen samenkomsten, kerstconcerten, kerstdiners en kerstnachtdiensten, zodat niemand eenzaam de kerstperiode hoeft te
beleven. De opbrengst wordt ook gebruikt voor maatschappelijke activiteiten na Kerst, zoals maaltijdprojecten.
Zingen
Aan het eind van onze kerstviering op donderdag 20 december
zullen we met alle leerlingen,
leerkrachten, ouders en belangstellenden, onder leiding van

Kerstviering
Op donderdag 20 december vieren alle kinderen in de klas
Kerst met het kerstverhaal. De kinderen zijn om 15.15 uur
vrij, zoals gebruikelijk.
‘s Avonds is er op school een kerstdiner. Alle groepen zullen
dan eten op de locatie waar ze les krijgen.
De kinderen worden om 17.15 uur in de klas voor het diner
verwacht.
Na het diner zullen we om 19.00 uur met de muziekgroep
van het Leger des Heils liederen zingen op het veld tegenover de school. U bent van harte uitgenodigd met de kinderen mee te zingen! Aansluitend is er iets te drinken voor
iedereen.
Bij heel slecht weer zullen de kerstliedjes in de klassen gezongen worden.

Gerechten
U ontvangt op 6 december van de klassenouders van de klas
(sen) van uw kind(eren) een e-mail waarin uw hulp gevraagd
wordt gevraagd bij het maken van de gerechten. Bij de groepen 1/2 hangt de lijst bij de groep. Ook zijn de klassenouder
en leerkracht tegen die tijd benaderbaar omtrent allergieën.
Obers
Hoe leuk is het als de kinderen door echte obers bediend
worden? Welke vader komt
strak in pak in de klas van zijn
kind de maaltijd uitserveren?
Aanmelden kan bij juf Kristel
(kveenman@spectrum-spco.nl).
De leerkrachten zullen indien
gewenst, naast de obers, ouders vragen om te helpen in de
klassen.
Als u in de klas helpt, zou het
fijn zijn als u om 17.10 uur op
school bent.
Uw hulp bij andere activiteiten
Versieren
Op vrijdag 7 december willen we de school graag in kerstsfeer versieren. Kunt u ons daarbij helpen? We beginnen om
8.30 uur.
U kunt zich aanmelden bij meester Arjan, juf Marjan, juf
Yvonne, juf Kristel of de ouderraad.
Vuurkorven
Bij het zingen van de kerstliederen zouden we graag met
vuurkorven een gezellige sfeer creëren. Heeft u thuis een
vuurkorf die wij zouden kunnen lenen? Stuurt u juf Kristel
dan een e-mail.
De voorkorven mogen op woensdag 19 of donderdag
20 december bij de leerkracht van uw kind worden afgegeven. Hout en aanmaakmateriaal voor in de vuurkorven is
ook van harte welkom!

Veiligheid
Om de veiligheid te waarborgen, zouden we graag (groot)
ouders met vuurvaste handen willen vragen het vuur voor
ons aan te steken en gedurende het zingen het vuur in de
gaten te houden. U kunt zich aanmelden bij juf Kristel.
Vrijdag 21 december
Omdat donderdag een vermoeiende dag is en de kinderen
waarschijnlijk ook later dan gebruikelijk naar bed gaan, is er
op vrijdagochtend 21 december voor de kinderen inloop van
8.30 uur tot 9.30 uur.

Op de laatste schooldag voor de vakantie zal in alle klassen
worden opgeruimd en gaan alle knutsels en werkjes mee
naar huis. Wilt u hiervoor een
extra (plastic) tas meegeven?
Opruimen
Ook zal vanaf 8.30 uur de
kerstversiering in de gangen
en klassen worden opgeruimd. Uw hulp kunnen wij
daarbij goed gebruiken! U
kunt zich aanmelden bij juf
Kristel.

Puzzeltijd

