Zoetermeer, 7 december 2018
Betreft: Kerstdiner en Kerstafsluiting – alle groepen
Beste ouders, verzorgers,
Woensdag 19 december vieren wij kerstfeest met het traditionele kerstdiner onder de titel:

‘Voor elkaar, door elkaar’
Dit betekent dat ieder kind met behulp van de ouders iets lekkers maakt voor 5 à 7 kinderen
van zijn/haar groep. Alle hapjes en drankjes komen op de buffettafel in de klas te staan.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan kippenpootjes, komkommer, pannenkoekjes, fruitsalade of
wrapjes.
We zullen dan gezamenlijk eten en van elkaars lekkernijen kunnen genieten.
Om te voorkomen dat iedereen hetzelfde maakt, hangt vanaf maandag 10 december bij elke
groep een intekenlijst, waarop aangetekend kan worden wat de gerechten zijn. Wij vragen u
om op de intekenlijst aan te geven welke ingrediënten uw gerecht bevat in verband met
allergieën en bepaalde dieetwensen.
Vanaf maandag 17 december nemen de kinderen een bord, bestek, beker en een plastic tasje
mee (ALLES GRAAG voorzien van naam en groep), zodat de tafels overdag op 19 december al
gedekt kunnen worden.
Het eten kan tussen 17.45 – 18.00 uur naar de klas gebracht worden. De kinderen blijven dan
in de klas. Om 18.00 uur begint het feest en kunnen de kinderen genieten van het kerstdiner!
Voor de ouders die dit uurtje willen wachten, staat er in de aula “koek en zopie” klaar.
•
•

Kerstdiner ONDERBOUW (groep 1 t/m 4) van 18:00 tot 19:00 uur.
Kerstdiner BOVENBOUW (groep 5 t/m 8) van 18:00 tot 19.10 uur.

Aan het einde van het kerstdiner zullen de kinderen in de klas een kerstlied opvoeren.
Wij verwachten dat alle kinderen na het diner in de klas opgehaald worden.
Denkt u er dan ook aan om uw schalen/borden weer mee naar huis te nemen?
Donderdag 20 december zal het team om 08.45 een ‘Kerstafsluiting’ verzorgen. Gezamenlijk
zullen er kerstliedjes gezongen worden en wensen wij iedereen een fijne vakantie. U bent
van harte uitgenodigd om deze bij te wonen.
Met vriendelijke groet,
Namens de Kerstwerkgroep,
Louise Gros
Directeur

