Kerstinformatie
Om u volledig op de hoogte te brengen van alle activiteiten rond de Kerst hebben wij ervoor
gekozen om een speciale brief hierover te doen uitgaan.
KERSTLICHTJES
In deze donkere tijd beginnen we de dag in de klas sfeervol met een lichtje. Alle kinderen van
groep 3 tot en met 8 mogen een nepwaxinelichtje -met batterij- in een houder (graag voorzien
van naam) meenemen. De kinderen van groep 1-2 krijgen van school een lichtje en maken zelf
een houder. Vanaf 10 december mogen de kinderen de lichtjes meenemen.
UITDELEN KERSTKAARTEN
Wij zien in toenemende mate dat er vlak voor Kerst aan alle kinderen een kaart wordt gegeven in
de klas. Wij willen dit niet, om de volgende redenen:
 Het lijkt een verplichting te worden dat iedereen elkaar een kaart moet geven,
 Wij zijn elke dag heel lang bezig om de kaarten weer vanuit de “mee-naar-huis-bak”
in de tassen te stoppen,
 Als er selectief wordt uitgedeeld is dat niet fijn voor de kinderen die niets krijgen.
Natuurlijk mag u zelf beslissen of en aan wie uw kind een kerstkaart of uitnodiging geeft. Dit kan:
 Op het plein, als de kinderen naar huis gaan,
 Persoonlijk langs de huizen gaan,
 Via de post.
KERSTSTUKJES MAKEN
Op vrijdagmiddag 14 december a.s. gaan alle leerlingen van De Springschans een eigen
kerststukje maken. Wilt u uw kind een bakje meegeven met vochtig steekschuim erin, een
belletje, paddenstoel en/of een ander mooi kerstversierseltje?
Graag alles voorzien van een naam. De school zorgt voor kerstgroen en een kaars.
GYMLESSEN VERVALLEN OP 14 DECEMBER
Op vrijdagmiddag 14 december komen de gymlessen te vervallen i.v.m. het maken van
kerststukjes met de hele school.
KERSTVIERING
Dit jaar vindt de kerstviering plaats in kerk De Burght, op dinsdag 18 december.
Alle groepen leveren een aandeel aan deze kerstviering.
De groepen 1-6 worden met auto’s gebracht.
De leerlingen van groep 7 en 8 gaan op de fiets naar de kerk.

KERSTDINER
Op woensdag 19 december is het jaarlijkse kerstdiner!
De kinderen brengen allemaal uiterlijk dinsdag 18 december hun beker, bestek en bord mee.
Ook de leerlingen van groep 8.
Gerechten:
Op de gerechtenlijst is ruimte voor eigen inbreng van de leerlingen/ouders. U kunt nog steeds
kiezen uit een aantal vaste gerechten maar we vinden het leuk als er variatie in de gerechten is.
U mag ook kiezen voor een toetje.
De gerechtenlijsten hangen vanaf woensdag 12 december bij het lokaal.
U kunt daar uw keuze invullen.
Hierbij een paar praktische zaken voor deze avond:
 De koks zijn welkom vanaf 17.25 uur in de klas.
 De gerechten die door ouders worden gemaakt/meegenomen, kunnen om 17.30 uur in
de klas worden neergezet (de koks nemen deze in ontvangst).
 Verzamelen vóór het kerstdiner
- De kinderen van de groepen 1 tot en met 4 verzamelen om 17.30 uur in de klas.
Hun ouders gaan naar buiten en gaan achter de hekken staan (kinderen komen om
17.40 uur met hun leerkracht naar buiten).
- De kinderen van de groepen 5 t/m 8 komen vanaf 17.35 uur zonder ouders op het
plein staan en zoeken hun eigen leerkracht op.
 Om 17.45 uur is de officiële opening en zullen we gezamenlijk een kerstlied zingen:
Sterren in de nacht. Tijdens het zingen van dit lied willen we graag wat extra licht in deze
donkere dagen brengen. De kinderen mogen daarom een lichtje meenemen dat tijdens
het zingen gebruikt gaat worden. U kunt bijvoorbeeld denken aan een fietslampje,
waxinelichtje op batterij of een lichtarmbandje.
 Om 18.00 uur gaat iedereen genieten van een heerlijke en gezellige kerstmaaltijd in de
klas.
 De ouderraad nodigt u graag uit om tijdens het kerstdiner van de kinderen te genieten
van een hapje, drankje en gezellige kerstmuziek op het schoolplein.
U wordt verzocht niet te roken op het schoolplein.
Weer naar huis:
- De kinderen van de groepen 1 t/m 4 kunnen om 19.00 uur worden opgehaald bij de
klas (ouders s.v.p. op de gang wachten!)
- De leerlingen van de groepen 5 t/m 7 komen om 19.00 uur zelf naar buiten.
- Groep 8 komt na het gourmetten om 19.30 uur zelf naar buiten via de patio.
Groep 8:
De kinderen van groep 8 gaan ook dit jaar weer gourmetten. Dit zal plaatsvinden in de speelzaal.
De kinderen brengen hun schaaltje met vlees / groente naar de koks in de aula en verzamelen
daarna op het plein.
Na de opening hangen de leerlingen hun jas op in hun eigen garderobe en gaan ze naar hun
eigen lokaal.
De avond begint tegelijk met de andere groepen, maar eindigt om 19.30 uur.
De leerlingen komen zelf naar buiten via de patio.
Het is niet de bedoeling dat de ouders naar binnenkomen. Dit in verband met de veiligheid.

FOUTE KERSTTRUI
Op vrijdag 21 december mag je in de foute kersttrui op school komen!
KERSTVAKANTIE
Voor alle kinderen begint de kerstvakantie op vrijdag 21 december om 12.00uur. We wensen
iedereen een fijne kersttijd toe.
Voor vragen kunt u terecht bij de leerkrachten.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
VOOR GROEP 8 8 A /8 B
0

ik heb een gourmetstel te leen voor het kerstdiner

0

ik heb een verlengsnoer/ haspel te leen voor het
kerstdiner

Naam:

_______________________________

Tel.nr ouder: _______________________________
KERSTDINER
graag inleveren voor vrijdag 14 december, bij de leerkrachten van gr. 8, voorzien van naam en
groep
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PARKEREN OP SCHOOL TIJDENS KERSTDINER
Op woensdag 19 december vieren we ’s avonds Kerst op de Springschans.
We doen een dringend beroep op u om uw kind(eren) die avond lopend of per fiets naar school
te brengen en weer op te halen. Er zijn rondom de school onvoldoende parkeerplekken en de
wegen zijn te smal om langs het trottoir te parkeren. We willen bovendien de omgeving
toegankelijk houden voor hulpverleners die zowel op school als bij de omwonenden nodig
zouden kunnen zijn.
We zullen zoveel mogelijk auto’s weren op de Eendracht en Eems. Alleen omwonenden zullen
doorgelaten worden. Het verkeer zal deze avond worden geregeld door verkeersregelaars.
Volgt u a.u.b. hun aanwijzingen op.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

