Hallo allemaal,
Het duurt nog even, maar voor je het weet is het alweer zover: kerst 2018!
Om het kerstfeest mooi aan te kleden, willen we graag op dinsdag 18 december sfeervolle
kerststukjes maken. Hiervoor maken de groepen bij toerbeurt een mooi kerststukje.
Hiervoor zouden we graag nog wat hulp krijgen van ouders. Kunt u (een deel van) deze dag
helpen op school, meldt u dan even aan bij de groepsleerkracht.
De kinderen moeten op deze dag zelf de spullen meenemen voor het maken van het
kerststukje (oase, takken, versiering, bakje, etc.). Wilt u dit op deze dag meegeven in een tas
voorzien van naam?
Dit jaar vieren wij met zijn allen Kerst op school op woensdagavond 19 december.
Het grote kerstfeest zal beginnen om 17:00 uur. Wij sluiten het buiten gezamenlijk af om
18:30 uur.
Ouders zijn welkom op het plein voor een drankje vanaf 18:15 uur.

‘Touch of red’.

Dit jaar brengen we iets nieuws: namelijk
Het zou leuk zijn als elk kind een
accent van rood in zijn/haar kleren/schoenen/haar/noem het maar op draagt.
We verwachten dat elk kind iets lekkers meeneemt voor dit diner. Bij elke klas hangt een
formulier waarop u kunt aangeven wat u wilt maken. Houdt u een beetje rekening met
voldoende variatie?
(tip: Maak van uw gerecht ongeveer 10-12 hapjes, anders blijft er zoveel over).
Het nagerecht wordt geregeld door de OV.
Geeft u uw kind op woensdagochtend 19 december alvast het bord, bestek en beker mee
naar school, allen voorzien van een naam en in een tas voorzien van een naam.
Ook op donderdag 20 december maken wij er een gezellige dag van. We houden dan een
kerstcircuit. Wat voor kerstactiviteiten we dan precies gaan doen, moeten we nog
uitwerken.
Denkt u nu, ik weet wel iets leuks om te doen, maken, knutselen, bij te helpen, of bent u
ergens heel erg goed in? Wij zoeken hulp! Meldt u aan (met ideeën/hulp) bij de
groepsleerkracht.
Deze donderdag willen wij graag met alle kinderen tosti’s eten. Wilt u uw kind op deze dag
een boterham met (ham)/kaas meegeven zodat we er hier op school een tosti van kunnen
maken?
Ook zoeken we nog een (flink) aantal tostiapparaten voor deze dag. Wie kan er één
aanleveren op deze dag? Graag aangeven bij de groepsleerkracht.
Vrijdag 21 december zijn alle kinderen om 12:00 uur vrij.
Wij hebben er alvast heel veel zin in, wij hopen jullie ook!
Tot ziens op het kerstfeest van OBS. Buttinga.
Groeten de kerstcommissie.

