
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Kerstmis 2017 
 
 
Programma van donderdag 21 december 2017 
 
Op donderdag 21 december 2017 wordt op de Rotterdamse Schoolvereniging Kerstmis gevierd. 
In de klas verzorgt de leraar een speciaal kerstprogramma. In de klassen is wat te eten en te 
drinken. De oudercommissie verzorgt wat te drinken; op de deuren van de lokalen komen 
intekenlijsten, zodat de ouders zelf wat te eten kunnen maken. 
’s Ochtends zingt het RSV-schoolkoor onder leiding van mevrouw J.C. van Dijk en op de piano 
begeleid door mevrouw M. Pool in de hal van de school. De schooldeuren gaan voor deze 
gelegenheid om 8.15 uur open. Voor de buitendeur op het plein wordt door de leden van de 
oudercommissie iets warms geschonken. Om het juiste effect te bereiken is de bedoeling dat dan 
alle leerlingen en hun ouders door de voordeur binnenkomen. Het is niet toegestaan om voor 
8.15 uur hapjes e.d. naar binnen te brengen, ook niet via de achterdeur; uitzonderingen zullen 
niet worden gemaakt. 
De leerlingen van de groepen 5 verzorgen een kerstvoorstelling, genaamd ‘De rijzende zon’, of 
“De reizende zoon”, of misschien ook nog ‘De rijst en de zon’? In de loop van de dag wordt de 
kerstvoorstelling voor de leerlingen in de aula opgevoerd.  
Alle leerlingen gaan op donderdag 21 december 2017 om 15.00 uur naar huis. Er zijn op die dag 
geen wachtklassen, blokfluitlessen, vertellessen of koorrepetities. 
 
 
Avondprogramma donderdag 21 december 2017 
 
Op de avond van donderdag 21 december 2017, om 19.30 uur, is er een opvoering van de 
kerstvoorstelling van de groepen 5 voor de ouders van de betrokken leerlingen of andere 
belangstellenden (in totaal maximaal drie per optredend kind). Na afloop van de voorstelling is er 
voor de leerlingen en de bezoekers van de voorstelling een hapje en een drankje.  

 

 
Kerstvakantie 
 
Op vrijdag 22 december 2017 sluit de school om 12.00 uur. De kerstvakantie begint op 
maandag 25 december 2017. De laatste dag van de vakantie is vrijdag 5 januari 2018. Op 
maandag 8 januari 2018, om 8.45 uur, gaan de schooldeuren weer open.  
 
 
Samengevat 
 
donderdag 21 december 2017 08.15 uur RSV-schoolkoor in de hal met kerstzang 
donderdag 21 december 2017 08.45 uur Kerstmis op school; de school sluit om 15:00 uur 
donderdag 21 december 2017 19.30 uur kerstvoorstelling groepen 5 
vrijdag 22 december 2017 12.00 uur sluiting school 
maandag 25 december 2017    eerste kerstvakantiedag 
maandag 8 januari 2018 08.45 uur eerste schooldag na de kerstvakantie 

 
 
 

*** Mede namens het team wens ik u een goed kerstfeest toe, P.O. Severin *** 

 


