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Belangrijke data 

datum activiteit groep 

Vr 13 dec  Kunstuitleen  Enkele lln uit groep 6 

Ma 16 dec Onthulling van het nieuwe kunstwerk 8:50 uur  1 - 8 + ouders  

Ma 16 dec Versiering, bakje, lichtje, groen mee naar school 1 – 8  

Di 17 dec Twee optredens van het Kerstkoor in Klaasje Zevenster Kerstkoor  

Do 19 dec Kerstkoor met groepen 1-4 optreden in Alleman 1 - 4 

Do 19 dec 17:30 – 18:30 Kerstdiner + kerstborrel ouders  1 – 8 

Vr 20 dec 9:00  Open Podium in Kerstsfeer  1 – 8 + ouders  

Vr 20 dec  12:00 uur  Alle leerlingen VRIJ – start Kerstvakantie  1 – 8  

Ma 6 jan Weer naar school  1 – 8  

 

Kerstnieuws ! 
Het decemberfeest van Sinterklaas is achter de rug en de kinderen hebben ervan 
genoten. We komen nu in de stemming van het Kerstfeest.  
 
Maandag 16 december 
Dit jaar maken alle kinderen een kerststukje op school.  Wilt u hen wat versiering, 
een bakje en eventueel een lichtje (led/waxine) meegeven vóór maandag 16 
december? (Eventueel wat groen.) De school zorgt voor de oase en het meeste 
groen.  
 
Dinsdag       17-12  optreden van het Omnibus kinderkerstkoor bij Klaasje Zevenster 
Donderdag 19-12 optreden van het Omnibus kinderkerstkoor bij Klaasje Zevenster mét groepen 1-4  
Wilt u mee als begeleider op 19-12?  Dan kunt u zich opgeven bij de leerkracht van uw kind. 
              

Donderdag 19-12  Kerstdiner in alle groepen.  
Alle leerlingen worden in de groep verwacht. Dit begint om 17.30 
uur en eindigt om 18.30 uur. Een intekenlijst waarop u kunt 
opschrijven wat uw kind voor eten meeneemt (+ uw naam), hangt 
vanaf 9-12 bij de deur van de klas van uw kind.  
 
U kunt het eten op 19 december brengen vanaf 17.15 uur. In de 
speelzaal is er een kerstborrel voor u tijdens het diner. 
 

Wilt u zorgen voor een beker, bord en bestek met de naam van uw kind erop? De 
kinderen kunnen deze vanaf maandag 16 december meenemen naar school en 
inleveren bij hun leerkracht. 
 

De kinderen van de groepen 1-4  kunnen na afloop van het 
kerstdiner om 18.30 uur binnen in hun klas door hun ouders  
opgehaald worden. De kinderen van de groepen 5-8 zullen zelf naar 
de ouders toe komen buiten. Wilt u daar duidelijke afspraken over 
maken met uw kind(eren)? 
 
Wij adviseren u dringend om te voet of met de fiets naar school te 
komen i.v.m de kerstviering op de andere scholen die liggen aan 
Pandora, waardoor het die avond extra druk zal zijn met auto’s. 

 
Vrijdag 20 december    9:00 uur Open Podium in Kerstsfeer  
   12:00 uur Alle groepen vrij, begin van de Kerstvakantie!  
 
Wij wensen u een vrolijk kerstfeest en alvast een fijne vakantie!  
 
Vriendelijke groet,  Frank Roël, directeur  

Ander nieuws volgt in extra Infobus 


