
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

   
KerstSchrijVen 2022  

   
 
Kerstviering  
   
Op donderdag 22 december 2022 wordt op school Kerstmis gevierd. In de ochtend verzorgen 
de leerkrachten een leuk programma in hun eigen groep en kunnen de kinderen allerlei 
kerstactiviteiten doen. Er wordt in ieder geval in elke klas gewerkt aan het maken van een 
kerstkaart voor het Ouderenfonds. De leerlingen brengen deze ochtend de kaarten naar 
woonzorgcomplexen voor ouderen in de omgeving. 
 
Op donderdag 22 december wordt er 's avonds op school een kerstdiner georganiseerd. Vanaf 
maandag 12 december hangen er bij de diverse klassen intekenlijsten. Op deze lijsten kunt u 
aangeven wat u voor het kerstdiner wilt maken. We verzoeken iedereen om vegetarische 
gerechten te maken, zodat alle kinderen ervan kunnen eten.  
De kinderen worden 's avonds om 18.00 uur op school verwacht. Het schoolkoor zal dan 
sfeervolle kerstliederen ten gehore brengen op het bordes. Na het luisteren naar het koor gaan 
de kinderen naar hun klas en kan het eten binnengebracht worden. Om 19.15 uur kunnen de 
kinderen van de groepen 1 en 2 weer worden opgehaald en om 19.30 uur kunnen de kinderen 
uit de groepen 3 tot en met 8 weer worden opgehaald. Iedereen mag die avond in extra 
feestelijke kleding op school komen. Aansluitend op het kerstdiner wordt er op het schoolplein 
voor de ouders glühwein en warme chocolademelk geschonken tot 20.30 uur. Op die manier 
kunnen we het jaar 2022 gezellig gezamenlijk afsluiten. 
  
Op vrijdag 23 december mogen de kinderen in een foute kersttrui naar school komen. Ook op 

deze ochtend verzorgen de leerkrachten een programma in de eigen klas. 

  
  
Kerstprogramma samengevat   
  
Donderdag 22 december 2022  kerstviering op school  
Donderdag 22 december 2022   school sluit om 12.00 uur   
Donderdag 22 december 2022  kerstdiner van 17.45 - 19.30 uur 
Donderdag 22 december 2022             afsluitend drankje van 19.30 tot 20.30 uur 
Vrijdag 23 december 2022  school sluit om 12.00 uur  
Maandag 26 december 2022     aanvang kerstvakantie  
Vrijdag 6 januari 2023      einde kerstvakantie  
Maandag 9 januari 2023   8.45 uur gaat de school weer beginnen  
   

   
   

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

C.van den Boogaart-Spruijt /G.M. van Büüren van Heijst 
 
 
 
 

 


