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Geachte dames en heren, 

Hulp bij de versiering ter gelegenheid van Kerstmis  

Pakjesavond moet nog komen maar achter de schermen is de kerstcommissie al druk bezig geweest 
met het treffen van voorbereidingen voor de kerstversiering van de school. Op woensdag 6 december 
aanstaande gaan we de school in kerstsferen brengen. Overdag tijdens schooltijd is de 
kerstcommissie al aanwezig om voor te bereiden. Vanaf 12:45 gaan we aan de slag met bomen, 
lampjes, kransen en al het andere moois wat we voor Kerstmis 2017 bedacht hebben. Daarbij kunnen 
we uw hulp goed gebruiken!  

Lijkt het u leuk om als eerste te weten hoe prachtig de school er dit jaar weer uit komt te zien? Houdt u 
van gezelligheid? Vindt uhet leuk om bij te dragen aan de prachtige kerstsfeer die we elk jaar weer op 
de RSV weten te brengen? Kom ons dan helpen!  

 De ervaring uit voorgaande jaren leert dat we vaak tot ongeveer 21:00-21:30 bezig zijn. (Misschien 
zijn we dit jaar wat eerder klaar omdat we op een woensdag(middag) kunnen versieren.) Ieder 
moment binnen lopen is goed, met elk uur extra hulp zijn we blij en rond etenstijd zorgen we 
desgewenst voor een warme maaltijd. Na afloop nuttigen we (als de tijd het toelaat) nog een drankje 
in de lerarenkamer, waarschijnlijk - traditiegetrouw - met de heer Severin (die voor deze gelegenheid 
meestal op school aanwezig blijft). 

We hopen velen van u te zien op 6 december! Aanmelden is niet nodig. We hopen dat ook dit jaar 
weer een paar fysiek sterke en technisch aangelegde ouders ons willen komen helpen met 
de zwaardere en meer (electro-)technische taken... 

Met een vriendelijke groet,   

de OC-kerstcommissie, Janine Honders, Anna de Ridder, Zuleika Janssen, Madeleine Berkhemer & 
Babise de Laive-Paasman 

  

In het kort: 

wie: alle ouders van de RSV 

wat: school in kerstsfeer brengen 

wanneer: wo 6 dec vanaf 12:45 

  

Bij vragen: spreek ons aan in de gang, mail of app (Anna: 06-284 60 653) 

 


