
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Kerstmis 2019 

 
Kerstviering  
 
Op donderdag 19 december 2019 wordt op school Kerstmis gevierd. De ouders en de leerlingen 
worden om 17.45 uur op het schoolplein verwacht. Op het schoolplein treedt het RSV-
schoolkoor op. Het koor staat onder leiding van mevrouw S. de Kok-Hollanders en mevrouw F. 
van Vliet. Vanaf 18.00 uur kunt u uw bijdrage aan het kerstbuffet in de klassen brengen. 
In de klassen staat het kerstbuffet klaar. Aan de deuren van de klassen hangt een intekenlijst 
waarop ouders hun inbreng aan versnaperingen kunnen noteren. In het lokaal verzorgt de 
leerkracht voor de leerlingen een speciaal kerstprogramma.  
Ook dit jaar biedt de oudercommissie de ouders vanaf 18.00 uur op het schoolplein warme wijn 
of warme chocolademelk aan. Vanaf 19.15 uur zijn er ook hapjes en livemuziek. Om 20.45 uur 
eindigt de viering.  
 
Op vrijdag 20 december 2019, ’s ochtends om 10.45 uur wordt gestart met de sponsorloop voor 
3FM Serious Request. De opbrengst gaat naar de realisatie van psychologische hulp aan de 
slachtoffers en voorlichting met als doel mensenhandel te voorkomen en te herkennen. De 
ouders van leerlingen zijn welkom om de leerlingen aan te moedigen of zelf mee te lopen.   
 
De school sluit op donderdag 19 en vrijdag 20 december 2019 om 12.00 uur.  
 
De kerstvakantie begint op maandag 23 december 2019. Op maandag 6 januari 2020 gaan de 
schooldeuren weer open. 
 
 
Kerstprogramma samengevat 
 
woensdag 18 december 2019   uiterste datum inleveren sponsorgelden 
donderdag 19 december 2019 12.00 uur sluiting school  
    17.45 uur kerstzang op het schoolplein verzorgd door het  
      RSV-schoolkoor 
    18.00 uur warme wijn en chocolademelk voor ouders op 
      het schoolplein 

19.15 uur einde kerstviering in de klassen   
 19.15 uur livemuziek, hapjes, drankjes op het schoolplein 
 20.45 uur einde kerstviering 

vrijdag 20 december 2019  12.00 uur sluiting school 
maandag 23 december 2019   aanvang kerstvakantie 
vrijdag 3 januari 2020    einde kerstvakantie 
maandag 6 januari 2020 08.45 uur aanvang lessen 

 
 

*** Mede namens alle teamleden wensen wij u een goed kerstfeest toe *** 
 

P.O. Severin/Y.C.A.Hermans 

 


