
 INFOBUS EXTRA    
 13 december 2018 

 

 

 

 

Kerstconcerten en Kerstviering  
 
Kerstconcerten 
Het Kerstkoor van de Omnibus wordt gevormd door kinderen uit alle 
groepen. Er komen drie concerten: 
 
Di 18 dec. ochtend:   Klaasje Zevenster (verpleeghuis) 
Di 18 dec. middag: Klaasje Zevenster (restaurant Bij Klaasje) 
 
Do 20 dec. ochtend: Alleman buurtcentrum (koor plus alle kinderen  
   van groepen 1 t/m 4) 

 
 
Kerstdiner in de groep  
Op Brede School Omnibus vieren we in de kersttijd dat we in een vrij land mogen wonen, waar vrede is. Onze welvaart 
maakt het mogelijk dat wij mensen opnemen uit landen waar dat allemaal 
niet vanzelfsprekend is.  
 
Onze kerstmaaltijd staat dan ook in het teken van saamhorigheid. Door met 
elkaar de maaltijd te delen ontstaat contact, respect en waardering voor 
elkaar, voor alle achtergronden en religies. Dat is de reden dat wij alle 
kinderen  verwachten op het diner in de groep. De tijd die we met elkaar op 
donderdagavond doorbrengen is (verplichte) schooltijd en wordt als vrije tijd 
op vrijdagmiddag teruggegeven.  

 
 
Programma 
De intekenlijsten voor het eten en drinken dat door ouders gemaakt wordt, hangen bij de deur van het lokaal.  
 
Ma 17 december: Kinderen nemen hun eigen beker, bord en bestek mee naar school (in plastic zak met naam) 
 
Do 20 december:  17:15    Ouders brengen het eten naar de groep. Graag een briefje met uitleg erbij  

én ook of het eten Halal is bereid.  
 
   17:30 -  18:30   Kerstdiner in de groep, ouders welkom in de speelzaal  
    
Vr 21 december:  9:00 – 9:30 uur Open podium in kerstsfeer, alle ouders welkom  
 
   12:00 uur Alle kinderen VRIJ,  maandag 7 jan. weer naar school  
 
Vrijdagmiddag wordt alle kerstversiering opgeruimd. Daarbij kunnen wij hulp van ouders goed gebruiken!  

Vriendelijke groet, namens het team,  
Frank Roël  

  Above please find the program of next week. You’re invited to cook and/or bring drinks for the group. This is 
coordinated by the teachers, please look at the listing near the classroom-door. During the dinner, parents are invited in de 
Speelzaal for a drink and a chat. 

  On Brede School Omnibus the dinner in the classroom is a way of making connections between all cultures and 
religions. In doing so, we cause appreciation and respect for each-other’s habits, backgrounds and cultures. That’s why we take 
care for instance that there will be halal-food, so each and every child can participate. The time we spend together on 
Thursday-evening is (obligatory) schooltime, which we return as free time on Friday-afternoon.  


